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Van de bestuurstafel 

EEN KORTE TERUGBLIK. 

Met de verschijning van dit nummer is de tweede jaargang van 
Old Ni-js compleet. 
Met grote voldoening mogen we telkens weer constateren, dat 
ons verenigingsorgaan zich mag verheugen in een warme belang
stelling. Uit allerlei reakties blijkt, dat Old Ni-js gelezen 
wordt en dat is onze grootste beloning. 
Het spoort ons aan steeds weer te zoeken naar wat historisch 
de moeite waard is en dat weer te geven in een prettig lees
bare vorm. We zijn ervan overtuigd, dat de kwaliteit van 
Old Ni-js, zowel wat uitvoering als inhoud van de artikelen 
betreft tot nu toe, van invloed is geweest op de gestadige 
groei van ons ledental. 
Natuurlijk was de aanwas dit tweede jaar niet zo stormachtig 
als het eerste, maar ze overtrof onze verwachtingen. Niemand 
had durven voorspellen, dat we binnen twee jaar een vereni
ging met 450 leden zouden zijn. 
Voor het bestuur is dat een geweldige stimulans om op de in
geslagen weg door de gaan. 
Ons eerste themanummer "De Cycloon van 1 juni 1927" is, on
danks een grotere oplage, uitverkocht. 
Ook de nummers 1 t/m 5 van Old Ni-js zijn zo goed als uitver
kocht, 
VELDNAMENONDERZOEK. 

Het veldnamenonderzoek, enthousiast gestart onder leiding van 
de coördinator Herman Landewers, is met het begin van de 
herfst weer ter hand genomen. 
De voortgang is verblijdend en de medewerking van de-bevol
king laat niets te wensen over, 
THEMANUMMERS VAN OLD NI-JS. 

Gezien de geweldige ontvangst, die ons eerste themanummer, 
"De Cycloon van 1 juni 1927" ten deel viel, heeft het be
stuur gemeend, ook de komende jaren telkens n,a,v, een bij
zondere gelegenheid een themanummer te laten verschijnen. 
Voor volgend jaar denken we aan "Eibergen- 800 jaar?", en 
voor 1989 aan een themanummer gewijd aan Hendrik Odink,schrij
ver van Eibergse historie bij uitstek. Wij herdenken dan, 
dat het 100 jaar geleden is dat deze historicus en schrijver 
geboren werd. 



- 3 -

WINTERAKTIVITEITEN. 
In verband met de lage contributie en de hoge kosten, die 
gemoeid zijn met het uitgeven van een gekwalificeerd or
gaan als Old Ni-js, kunnen wij ons geen serie dure winter
lezingen permitteren. 
Wij zoeken naar bundeling van krachten met "clubs" met wie 
we raakvlakken hebben. Bundeling van krachten levert meer 
op dan versnippering. 
Wel staat er voor zondagmiddag 14 februari weer het "Eibergs 
Filmfestival" op het programma. We maken dan weer gebruik 
van de oude "Victoria-bioscoop", alias zaal Kroneman, thans 
Don Camillo. 
Onze ledenvergadering zal zijn op 24 maart. Voor de pauze 
werken we dan de huishoudelijke zaken af en na de pauze zal 
er een dia-voorstelling zijn over dingen, die onze Eibergse 
historie raken. 

E.H. Wesselink, voorzitter. 

CONTRIBUTIE 1988 
11 treft in dit nummer tevens de acceptgirokaart aan ter 
betaling van de contributie voor 1988. 
De contributie bedraagt volgens besluit van onze leden
vergadering per 1 jan.1988: ƒ 22,50 per jaar. 
U doet ons een groot plezier, indien u die voor 1 maart 
1988 zou willen betalen. 
Dank zij de activiteiten van onze penningmeester is de 
contributie over 1987 op een enkel bedrag na, binnen. 
Maar telefonische of schriftelijke herinneringen kosten 
geld en dat is erg jammer. We kennen het gezegde: "Ver
geten is menselijk, maar niet wenselijk". 
Dus. .. .betaalt U a.u.b. op tijd. Dat bespaart ons geld 
en werk. Hartelijk dank. 

Het Bestuur. 
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Oi»'A' ( uJvri>.H'fs-<Af Ji'edi/ift >rit(^6 

Boven: Tuentsahe Breulften-
neugers in hun zondagse 
kleding, de hoed met een 
tak van een taxisboom ver
sierd, en met verguld pa
pier om:oloahten. En in hun 
hand de rijkeli^jk bewerkte 
gaostok. 

Twenfsch fclkiore. 

Links: De Markelose gaostok-
maker "Koekgaait" laat zijn 
pas gemaakte bruiloftstaaf 
aan een bruid zien. 
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Van brulfte-neugen en kameraodschap 

Slechts door weinigen opgemerkt herleefde in maart 1987 in 
de boerschap van Eibergen even een stukje folklore. 
Door acht mannen, kameraden van Jan ten Elshof, werd in ver
band met diens vijftigste verjaardag (waarop hij dus Abra
ham zag), een variatie op het aloude "Brulfte-Neugen" be
dacht. 
Brulfte-neugen was één van die verschijnselen, die (honder
den) jaren lang tot de rijke traditie van de Achterhoek, 
Twente en Westfalen behoorden. 
Wanneer we tradities willen doen herleven, beperken we ons 
vaak tot de oppervlakkige gezelligheid ervan. Maar evenals 
het carnaval was ook het brulfte-neugen niet alleen maar 
een uiting van wat jolijt. 
Het "neugen tot de broedlachte" was de eerste schakel in een 
lange reeks van handelingen, die de overgang moesten bege
leiden van de "vrij-tijd" (waarin men 'op vrijersvoeten liep', 
verkering had), naar de huwelijkse staat. 
Omdat het leven zich vroeger veel meer afspeelde in de groep, 
de gemeenschap, wat behalve veel goeds, ook veel kwaads op
leverde, waren vooral de naobers bij deze overgang naar de 
huwelijkse staat betrokken. 
Het brulfte-neugen was de inleiding tot een reeks van hande
lingen, wier diepste betekenis ons terugvoert naar heel oude 
tijden, waarin van bruidroof en koophuwelijk sprake was. 
Een bruiloft was meestal vooral voor de bruid,(die introuw-
de) een gebeuren, dat diep insneed in haar jonge leven. 
Ze moest zich losmaken van haar ouderlijk huis en moest af
wachten, hoe ze in de nieuwe gemeenschap (soms met weer ei
gen regels) als nieuwkomer en indringster werd opgenomen. 
Een bruiloft betekende tevens het eind van een vrijgezellen 
leven temidden van vrienden en vriendinnen. Zoals familie
leden een zoon of dochter moesten afstaan, zo leed ook de 
wederzijdse vriendenkring door bruiloft een verlies. 
Bruiloft vieren betekende dan ook tevens een offer brengen 
aan alle partijen, die wat afstonden. Een ruimhartig brui
loftsfeest moest dit verlies enigszins goedmakenl 
Het aanbieden van geschenken, waaronder ook de bruidskoe, 
(de beste melkkoe) diende ten dele ook, om verlies goed te 
maken en om het inburgeren in de nieuwe gemeenschap te be
vorderen. Het "neugen" op zichzelf was aan regels gebonden, 
waarbij gevoeligheden die daar lagen tussen de naobers en 
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ook de families onderling, omzichtig omzeild moesten worden. 
Maar als dan alles geregeld was, trokken de "neugers" mees
tal twee aan twee op pad. 
Feestelijk uitgedost, de gaostok in de hand, een bloem in 
het knoopsgat, trokken ze van naober tot naober, van fami
lielid naar familielid. Geen tocht was hun te ver, om alle 
gasten namens bruid en bruidegom uit te nodigen. 
De gaostok, vaak versierd, was een onontbeerlijk attribuut. 
In Twente was het vervaardigen van gaostokken soms uitge
groeid tot een staaltje van volkskunst, zo kunstig werden 
de stokken gesneden. Van mispelaar of doornstokken. 
Het bovengedeelte werd versierd met zwart paardehaar en 
ganzepennen, die glansden als parelmoer. De bovenkant van 
de gaostok was vervaardigd van rood koper en er zat een le
ren riempje aan vastgeklonken met koetsnagels. 
En verder waren de brulfte-neugers gewapend met een op rijm 
gestelde uitnodiging. Die bevatte in de diverse streken een 
aantal overeenkomstige elementen, die waren doorspekt met 
de specifieke gegevens over het bewuste feest, waarvoor ze 
uitnodigden. De grote Achterhoekse dichter Staring had aan 
dit soort rijmen geen schuld. 
Het "neuge-vers", zoals dit rijmpje heette, was in de Ach
terhoek vaak joliger opgesteld met meer verwijzing naar de 
geneugten, die op het feest stonden te wachten dan in Twen
te. Zou dit toch wijzen op een wat uitbundiger volksaard 
van de Achterhoeker? 
Herman van Velzen, een zeer bekend Achterhoeks schrijver, 
kende het volgende "neuge-vers": 

Jan Wi-tteriy de bvuugom, en Janndöken de bruud 
Dee neugt owluu veur maondag uut 
op brandewien met rozïenen. 
Op un vat jenever of vier 
en vier of zes tunnekes bier. 
Dan nog een lekkere schinken 
daor köj good op drinken. 
A'j soep met vleisoh wilt etten 
mo'j de leppel neet vegetten. 
En zet maor manges de sahoene in 't smeer 
dan doot ow bi'j 't dansen de vuute neet zeer. 
Want wi 'j kriegt meziek uut Etten 
't bunt violen en ok klarinetten. 
En at dan de spöllebaas begint te strieken 
zölt de jonges de deerns ankieken. 



- 7 -

Boven: De Eibargse-brulfte neugers, v.l.n.r. Hans Bussink, 
Bennie Simmelink, Henk Geessink, Jan Hartemink, Ah Geesink, 
Johan Simmelink, Jan Koeslag, Freek Gr. Obbink en Jan ten 
Elshof de jubilaris. 

Boven: Johan Simmelink en Jan Koeslag brengen hun neuge-vers 
ten gehore, dat staat afgedrukt op blz.9 
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En deerns met losse mussen 
dee meugt de gonges kussen. 
En hehhe wi 'j ons weurdjen now good 'edaon 
laot dan de ftesse maor aover taofel gaon. 

Soms hadden de beide neugers nog speciale adviezen zoals: 
bijvoorbeeld: 

Der hunt amoezig lange pïepen en korte tabak 
maor ieder kan ok roken uut eigen zak. 

Het was natuurlijk niet aardig de hele dag op pad te zijn 
en niet anders te krijgen als "te drinken". Daarom werd het 
neuge-vers vaak besloten met de regels als: 

En he 'j dan ginnen horrel in hoes 
geef ons dan maor een worste in de voes. 

Ook was er een slot, dat paste bij wat meer gedegen neugers, 
die geen liefhebber van drank waren: 

En hehhe wi'j ons weurdjen good 'edaon 
dan könne wi 'j een huusken wieter gaon. 

Aan de traditie van het brulfte-neugen herinnert de hierbij 
afgedrukte foto van Jan ten Elshof, met zijn acht kameraden, 
staande bij de put van het oude Vunderink. 
Enkelen hebben de versierde gaostok, in de Achterhoek ook 
wel "koezel" genoemd, in de hand en het borreltje gaat rond. 
De speciaal voor deze gelegenheid gemaakte uitnodiging toont 
een aantal kenmerken van het oude "neuge-vers" en duidt ook 
op de verwachting van een oergezellig feest van: "Op tied 
kommen en lange blieven, anders is 't neet op te kriegen." 
De gastheer moet altijd royaal zijn, de gasten moeten tij
dens het feest rijkelijk worden onthaald. 
Niet voor niets vraagt de Achterhoekse gastheer aan'het eind 
van de feestavond aan zijn gasten: "He'j 't nao den zin 'ehad?" 
Die vraag doet onwillekeurig denken aan de geschetste situ
atie van vroeger, toen het bruiloftsfeest een soort vergoe
ding was voor het verlies van een vriendschapssituatie. En 
waar aan het eind van het feest bruidegom en bruid zich af
vroegen: "Zou dit feest voldaan hebben als 'offer', zowel 
aan de oude als nieuwe gemeenschap?". 
Het vriendschapsfeest van 7 maart 1987 diende niet om af
scheid te nemen van een vriendenkring, maar juist om een 
vriendschap te bestendigen. Een oude traditie aangewend voor 
een feest, dat in deze vorm nog geen traditie is, maar wel 
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waard om het te worden. 
We kunnen ons voorstellen, dat het bijzondere verjaardags
feest, in een oude traditie gevat, een warme, gouden glans 
heeft gekregen voor de jubilaris. 
Het hieronder afgedrukte "neuge-vers" brengt de lezer mis
schien even in de feestelijke sfeer. 

Goeien dag leu: 

Wie komt oe niks brengen en ok niks geven, 
maor waor wie veur komt hebt ze ons op 'n stok 
'eschreven. 
Maor kiek no toch es an, de vrouwleu heb 't er 
ons af'ewreven. 
Daor stauw noe dan en how mot dat dan? 
Maor ie zult 't misschien ok wal wetten en aj't 
neet weet dan zuewt oew dan wal zeggen. 

En dat is da'j oet'eneudigd bunt, op 'n vieftig-
sten verjeurdag van Jan ten Elshof van 'n Ape-
diek no.1 oet Eibarge, op zaoterdag 7 maert 1987 
bie cafe "Karkemeyer" in Rekken. 
Hee hopt da'j der bunt: 's mons um half twaalf 

's aoms um half achte. 
Het adres van Karkemeyer is Rekkenseweg 44. 

En neuge hee hoesgezetten en geen mense verget-
ten en mo'j op tied komm'n en lange blieven, 
anders is 't neet op te kriegen. 
Hee wenst oe allemaole vblle plezeer en volle 
wille. Leu, met mekare gezondheid en goodgaon. 
En hoppe wie daw mekare weerzeet op 'n 7 maert 
op 't Kip in Rekken. 

Eibergen, oktober 1987. 
H.G. Schepers. 
E.H. Wesselink. 
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Oldenkotsen ummegank 

Aan het begin van midzomer, als alles volop groeit en bloeit, 
de oogsttijd reeds nadert, alle dagen van 's morgens vroeg 
tot 's avonds laat, vaak onder brandende zonnestralen ge
zwoegd wordt op akker en veld, dan kunnen we hier, waar Mun
sterland diep in onze Achterhoek dringt, met een variant op 
"Die Wallfahrt nach Kevelaar" het de dichter Heinrich Heine 
nazeggen: 

"Es fZattern die Kirahenfahnen, 
Es sïngt im Kirohenton; 
Das ist zu Oldenkot am Gvenze, 
Da geht die Prozession. " 

Drie weken voor Sunt Jaopik, de reddende heilige na de eeuwen
lange, zeker tot het midden der vorige eeuw terugkerende 
"hongermaand"oftewel de tweede zondag in juli, had deze gro
te gebeurtenis in 't kleine bestaan van ons grensbewoners 
plaats, zowel voor die aan deze zijde: Rekken, Haaksbergen, 
Eibergen enz., als voor die aan de andere kant van "'n paol": 
Oldenkotte, Wennewick, Ammeloe enz. 
Op die tweede zondag dan in juli werd de nood gelenigd door 
het eten van de eerste nieuwe aardappels, zo enigszins moge
lijk met stokvis, een traditie die zich heeft gehandhaafd 
tot nu toe, al kennen we, goddankl die telkens terugkerende 
hongerperiode niet meer, zodat, als voor een honderd jaar, 
ook geen rogge meer gemaaid behoeft te worden "op riepen", 
d.w.z. om enige weken voor St. Jacob (25 juli) al te beschik
ken over broodzaad. 
Dat ,̂ e Oldénkutsen Ummegank de tweede zondag in juli wordt 
gehouden, hoewel dat veelal voorkomt, is niet helemaal juist. 
Het is de tweede zondag na Peter en Paul (29 juni),'hier, 
zowel als aan de andere kant van de grens "Ammelse miegetön-
nis" genoemd. 
Tonnis is de wat platte naam voor de Heilige Antonius, de 
kerkpatroon van 't naburige gehucht Ammeloe waar de huizen, 
net als de kuikens rondom de kloek, zich gezellig rondom de 
kerk scharen, aan een straat zonder einde en van welks bede
huis voor 't eerst gewag wordt gemaakt in 1359, toen Aleit 
von Benthem, abdis te Vreden, toestemming gaf tot bouwen. 
Op die 29 juni regent het doorgaans, zodat de processie, 
alsdan in Ammeloe gehouden langs akkers en velden, bijkans 
twee uren durend, letterlijk in 't water valt, vandaar het 
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eerste gedeelte van onze dialectische naam voor de herden
kingsdag van de apostelen Petrus en Paulus. Men is zo ge
wend dat het die dag regent -volgens sommigen moet regenen-, 
dat zelfs in de droogste zomers, als geen wolkje aan de 
lucht zit, toch menig oud moedertje, zoals eens haar moeder, 
zowel hier als aan gene zijde van " 'n paol", met de para
plu in de hand ter kerke gaat. 
Opmerkelijk is eveneens dat men hier voor de datering nog 
steeds, als in de middeleeuwen de naamdag van een kerkhei-
lige gebruikt. Sint Jan (24 juni). Sunt Jaopik (25 juli), 
Sunte Peter (22 febr.) enz., met de toevoeging zoveel dagen 
ervoor of daarna. De naamdag van de H. Antonius is 17 janu
ari, maar de processie wordt gehouden 29 juni. 
Zelfs bij protestanten is dit na vier eeuwen reformatie 
niet afgesleten, al zullen we bijvoorbeeld niet meer in 
plaats van 14 augustus "op unser leven ffrouwen avond as-
sumptionis" schrijven, zoals Gijsbert van Bronchorst, heer 
van Borculo deed toen hij in 1470 Mattheus van Schoneveld 
geheyten van Gravestarpe beleende met de molen en de hof 
te Mallum. Nog ingewikkelder wordt de datering als in 1519 
voor 5 februari wordt geschreven: "upm. Frydach post puri-
ficationem beate Marie gloriosisime virgenis". 
Eveneens valt het op dat hier in de Achterhoek bij de datum
bepaling Duitse plaatsjes in 't geding komen; Ammeloe, Ol
denkotte, wat zeker wijst op een van oudsher druk verkeer. 
In enkele andere uitdrukkingen komt dit ook tot uiting. Als 
iemand gaten in de sokken heeft, dan zegt men: "Daor is een 
mens in Wüllen oet 't spinhoes 'ebrokken", of "Daor wodt in 
Lünten op 't orgel 'ebrokken" als men merkt dat er ongewens
te toehoorders zijn waarvoor men ook wel zegt "daor zit dak 
op 't hoes". Wüllen en Lünten zijn ook dorpj'e^ even ovor de 
grens, Oldenkotte ligt er om zo te zeggen vTak op. 't Is ' 
klein, een onaanzienlijk, hoewel aardig rooms kerkje, een 
paar herbergen -weerdshuze- 'n half dozijn oude in 't lom
mer van forse eiken schuilgaande hofsteden "hilligenbeelden" 
in de schaduw van ieven (taxus) op de kruispunten der wegen, 
het tolkantoor, ziedaar alles. 
En toch had en heeft Oldenkotte vooral op die zondag in juli 
een grote aantrekkingskracht. Maar dit gold niet zo zeer de 
processie, ummegank, hoe rijk ook aan symbolische handelin
gen, kleurrijk en devoot, die 's morgens plaats vindt, maar 
de kermis in de namiddag en avonduren. Dan trokken (trekken) 
grote scharen van jongelingen en maagden van wijd en zijd 
er naar toe en waarvoor men in de tijd toen er nog geen 
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Boven: Op de tweeuu ^unuay un juou u)as er volop aanapucL-GX' 
in Wirtsohaft Goring, nu Temminkhof. 
Onder: Tijdens de Oldenkotsen Ummegank is het aan beide kan
ten van d'n paol een drukte van belang, al hoewel deze an
sichtkaart dat niet weergeeft. 
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fietsen, laat staan brommers bestonden, graag een tocht van 
twee en meer uren 1 opens over had. Men bedenke dat, in te
genstelling tot nu, er voor een halve eeuw en langer, tus
sen de voorjaarsmarkten en de kermissen in augustus of sep
tember niet zo veel te doen was en de Oldenkotse ummegank, 
kermis, als een welkome aangelegenheid werd benut om de 
bloempjes daar eens buiten te zetten, wat trouwens ook nu 
nog 't geval is. 
Daar zat ook iets achter van de bekoring: buitenland, "/l/og' 
hoor ik de zingende, joelende jonkheid langs de Rekkense 
kerk trekken, wanneer we die zondagmiddag de preek hij do
minee Romeny aldaar bijwoonden", vertelde moeder op hogen 
leeftijd nog vaak, die in de 60-jaren der vorige eeuw als 
jonge maagd op de pastorie diende. Het aantal kerkgangers 
was dan bedroevend klein en die er waren zullen van de 
preek, "zoals ik" ,voegde moeder er eerlijk aan toe, niet 
veel meegenomen hebben. 
Van het Rekkense godshuis af en langs het mooie oude kerk-
pad, dan een hoogte op, dan weer naar beneden, met een 
prachtig uitzicht over golvende bouwkampen, waar het rij
pende koren wuifde, iets verder over het Berkeldal, was men 
dan na een wandeling van een goed half uur te Oldenkotte. 
Er stonden enkele kramen, een draaimolen en dan had men er 
de dansgelegenheden bij Görink (nu Temminkhof) aan de lin
kerzijde van de weg op Vreden aan en daar tegenover rechts 
het oude weerdshoes van Menert, vroeger sprak men steeds 
van Marianne (nu Wennink) met de gezellig-ouderwetse gelag
kamer, grote boezem, oude haardplaat met een voorstelling 
van de Vrede van Munster: de Hollandse maagd in de geslo
ten tuin, devrijheidshoed op, symbolisch vertolkend het 
einde der gruwelen van de tachtig- dertigjarige oorlog. 
Het ruime voorhuis is blijkens de muurankers in 1834 bij 
't grote gebintwerkhuis aangebouwd. Op de lemen vloer van 
de grote deel werd gedanst. Thans is er voor die dag een 
grote tent neergeslagen in de schaduw der eikenbomen. Op 
zij van deze Wirtschaft staat een mooi oud spieker met 
"riejmuurn", de inheemse vakbouw, waarvan men daar, zowel 
als hier slechts enkele exemplaren meer aantreft. 
Vroeger was er ook een jeneverstokerij en brouwerij, waar 
de boeren uit verren omtrek, behalve foezel, op de hoogtij
dagen, als gebakken moest worden, met kruiken en kannen 
gist kwamen halen. Natte gist was het destijds. 
Wolfs-Graads, de stoker, keek af en toe achter de deur der 
gelagkamer heen, om te zien hoeveel lui er zaten en dan 
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werd naar het aantal afgetapt: dik of dun. 
Ook werd er in vroeger tijd een vetgemest kalf geslacht, 
waar de luitjes, die te diep in 't glaasje hadden gekeken, 
of vanwege de lange tocht honger hadden gekregen, op getrak
teerd werden. Muzikanten, indertijd de Wissinks uit Wessum, 
eveneens een dorpje over de grens of uit Ammeloe, dat in de 
vorige eeuw een beroemd muziekkoor had onder leiding van 
Enden-Graads, zorgde voor dansmuziek, vooral geliefd was de 
"Boerendans" met 'n geheel eigen melodie en waarin "de jon
ge levenskrach veraosd kon worden", "De jonkheid mot men 
joch een betjen wille laoten". Hoewel er af en toe ruzie 
ontstond, vooral met de Haaksbergenaren, had alles door
gaans een rustig verloop. 
Diep in de zwoele juli-nacht of liever vroeg in de morgen, 
kwamen velen weer thuis, sommigen "van de ene bokse in de 
andere", d.w.z. dat het "zundagse tuug" al dadelijk verwis
seld moest worden voor het werkpak, omdat de arbeid reeds 
wachtte, 't Is gebeurd dat een paar jonge maagden tegen de 
morgen van Oldenkotsen Ummegank thuis komende, aanstonds 
naar de akker moesten om te wieden. 
Toen de zon begon te branden vielen ze in slaap, waaruit de 
boer hen een paar uur later hardhandig wekte. Menige jonge 
kerel vond daar op deze zomerse feestdag het meisje dat 
zijn levensgezellin werd, vond daar de "ene rn-b", zoals 
eens een Rekkense jongen zei toen men hem vroeg "waorurme 
of hee zo achter de vrouweleu leep"^ "ik wolte geevne mine 
ene ribbe weer hebben". 

H. Odink. 
uit: Jaarboek Archief 1965. 
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Een boerenzoon uit Beltrum migreert naar "Holland" 

Deel 2, De afstammelingen van Dirk Vrakking (geb. Beltrum 
1766 en overl. Naarden 1834). 

Mijn vorige bijdrage over de afstammelingen van Dirk Vrak
king eindigde bij het uitsterven van de (eerste) Bussumse 
tak. Wij keren nu terug naar zijn tweede zoon (zie Old Nijs 
nr.5, blz.44) 
C. Johannes Vrakking, geb. te Naarden 2861815. 

overl. ,, 3061866. 
Opmerkelijk is, dat bij zijn doop als peter en meter 
worden vermeld: . r, j c .̂j. lu • r / oi ■ j\ 

Jan Berend Settelbnnk ( 31 jaar oud) 
en Aleida 01de Vrakkink ( 37 jaar oud). 

De band met Beltrum bestond dus nog steeds, 28 jaar na 
het vertrek. Verderop in dit verhaal zal blijken dat er 
zelfs na 80 a 90 jaar nog briefwisseling was tussen Bel
trum en Naarden. Het is bijzonder jammer dat er niets 
van die correspondentie bewaard is gebleven. 

Deze Johannes (Jan) trouwde op 2581839 te Naarden met 
Cornelia van de Boogaard, geboren te Bussum 3091817, 
overleden te Naarden 1781911, zij was de dochter van een 
timmerman. 
Hier weer dezelfde opmerking als bij het huwelijk van Theo
dorus Bertinus met Klasina Majoor: deze moeder kreeg in 20 
jaar vijftien kinderen. Ze werd toch 94 jaar, was op haar 
hoge leeftijd wel bedlegerig, maar bleef helder van geest. 
Van de vijftien kinderen stierven er acht op (zeer) jonge 
leeftijd. Het oudste kind, Femina, geboren 28111840, stierf 
op 16121853. In de akte: "Femma Vrakking, schoolleerling, 
oud 13 jaar". 
Een latere Femina Wilhelmina, geboren 1791855, stierf op 
411885 "in de jeugdigen leeftijd van 29 jaren en 4 maanden" 
zij was blijkbaar ongehuwd. 
In het bevolkingsregister van Naarden zijn de eerste zeven 
kinderen met een F ingeschreven, terwijl de familienaam van 
de latere acht met een V wordt gespeld. 
Er zijn ook andere spellingvarianten te noteren, vooral in 
de DTB's (Doop en trouwboeken) van de parochies Naarden en 
Bussum: naast Vrakking en Frakking o.a. Vrekking, Vrakking, 
Frackinck, Vrakkink etc. 
De dienstdoende ambtenaar of pastoor schreef naar beste we
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ten op wat hij meende te horen en de betrokkene had geen ei
gen mening over de spelling van zijn familienaam of werd ge
acht die niet te (kunnen) hebben. 
De laatste van het zevental F-lingen was: 
Cl. Theodorus Frakking, geboren te Naarden 7-1-1848. Hij 

vestigde zich te Bussum, waar hij op 10-5-1919 overleed. 
Ook hij was weer timmerman van beroep. 

Ofschoon ingeschreven met een F, ook in zijn inlijvingsboek
je bij de militaire dienst, en terwijl hij zelf in die tijd 
ook nog steeds met een F ondertekent, wordt hij in de burge-
lijke en kerkelijke registers van Bussum steeds met een V 
geschreven. 
Waarschijnlijk gebeurde dit onder invloed van de naamsschrij-
ving van de al langer in Bussum gevestigde Theodorus Bertinus 
(Old Ni-js nr.5 blz.46). De roepnaam van beiden, en ook van 
de latere Theodorussen, bleef het uit Beltrum meegebrachte 
Dirk. Die tweede Dirk Vrakking (de grootvader van de auteur) 
had in Bussum, dat toen nog maar een heel klein boerendorp 
was, de bijnaam van "de mof" wat nog kan verwijzen naar de 
afkomst van zijn grootvader; of sprak men in de familie toen 
nog met een min of meer Achterhoeks accent? 
Hij droeg ook nog altijd een boerendracht, zodat hij ook wel 
Dirk "de boer" genoemd werd. 
Hij trouwde op 28-4-1875 met Geertruida Ruizendaal, dochter 
uit een oud Goois geslacht van weer tuinbouwers en kwekers 
(nog steeds). Zij was in Bussum geboren op 13-7-1850 en 
overleed aldaar op 14-2-1914. Uit dit huwelijk kwamen 11 kin
deren voort, waarvan er acht op zeer jeugdige leeftijd stier
ven. Opmerkelijk is dat deze acht allen in het voorjaar of 
in de zomer zijn geboren; de drie "winterkinderen" bereik
ten de volwassen leeftijd. Dat waren twee zoons: 
Roelof Johannes, geb. 9-2-1882 overl. 6-6-1937 
Joannes Cornel is, geb. 14-12-1884 overl. 7-2-1963 

Beiden waren traditiegetrouw, weer timmerman en aannemer. 
De derde van de drie overlevenden was een dochter: 
Gerarda Petronella, geb. 30-12-1887 overl. 17-6-1952 

Met dit gezin begint de tweede Bussumse tak, die niet zeer 
rijk is aan mannelijke nakomelingen. 
De volgende nazaat, voor dit overzicht van belang, is: 
C2. Cornelis Vrakking, geb. 25-5-1852 en overl. 27-3-1922 
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Hij trouwde in 1879 met : 
Maria Dethier geb. 23-2-1856 overl. 16-3-1935 

Uit dit huwelijk kwamen drie kinderen voort: een zoon, die 
al jong stierf, een dochter die ongehuwd bleef en een twee
de zoon: joi^annes Christiaan geb. 27-12-1886 te Naarden 

en overleden op 29-1-1961 te Manila (Quezon City) 
Op 19-jarige leeftijd trad hij in bij de congregatie van de 
Missionarissen van het Heilig Hart (M.S.C.) in Tilburg. Na 
voltooiing van zijn studies werd hij op 13-8-1911 als pries
ter gewijd en op 19-9-1911 uitgezonden naar de missie op de 
Philippijnen. Hij werkte daar in verschillende parochies en 
werd in januari 1940 gekozen tot Superior (overste) van de 
congregatie op de Philippijnen. Op 25 mei 1940 werd hij be
last met de vorming van een nieuw bisdom in het Noorden van 
het eiland Mindanao. De bisschopswijding vond plaats op 21-
9-1940; zijn bisschopszetel werd de stad Surigao. 
In de 2e Wereldoorlog werd hij door de Japanners geïnter
neerd. Na de capitulatie van Japan kon hij zijn werk hervat
ten, maar eind 1953 trof hem een hersenbloeding, -die hem 
het lopen en spreken onmogelijk maakte. Hij hield gelukkig 
wel de beschikking over zijn geestvermogens. Hij werd ver
pleegd te Quezon City, waar hij ruim zeven jaar later over
leed. Hij werd begraven bij het hoogaltaar van zijn kathe
draal . 
Zijn opvolger, die zeven jaar zijn secretaris en vicaris-
generaal was getuigt van hem: "Bisschop Vrakking telt voor 
mij bij de hele goede. Hij was een hoogstaand en edel iemand". 
Hij leefde zeer sober en eenvoudig en gaf de voorkeur aan het 
contact met de eenvoudige mensen uit zijn diocees, wier taal 
hij vloeiend sprak. Van recepties en dergelijke officiële 
verplichtingen moest hij weinig hebben. Zijn zakelijkheid en 
nuchterheid waren bijna spreekwoordelijk. In het eerste con
tact maakte hij de indruk van een echt saaie man, maar bij 
wat nadere kennismaking bleek hij voor iedereen een zeer in
nemende persoonlijkheid. Aldus het eenparig getuigenis van 
priesters, zowel inheemse als Nederlandse, die hem gekend 
hebben. 
De volgende, voor dit overzicht van belang is: 
C3. Anthonius Vrakking, geb. 3-3-1853 en overl. 18-4-1940 

Hij trouwde op 5-6-1879 met Jacoba Wilhelmina van Oost
veen. Zij werd geboren op 25-9-1857 en overleed op 15-
12-1918. 
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Uit dit huwelijk kwamen veertien kinderen voort. Slechts 
twee daarvan stierven zeer jong, een opvallend verschil met 
de hiervoor genoemde huwelijken. Van de overblijvende twaalf 
werden er drie 80 jaar, één werd 84 en twee werden 90 jaarl 
Enige van deze kinderen moeten wel even vermeld: 
Anthonius zelf was groentekweker, "warmoezier" stond op zijn 
visitekaartje. Ook de oudste van zijn veertien kinderen: 
Johannes Petrus, geb.20-9-1880 en overl.18-1-1970, ging in 
het kwekersvak. Hij was mede-oprichter van de Veilingvereni
ging, waarvan hij meer dan 35 jaar voorzitter bleef. 
Eveneens was hij oprichter en voorzitter van de afdeling 
Naarden van de A.B.T.B. en lid van het Comité Tuinbouwonder-
wijs in het Gooi. Twee van zijn zoons werkten in het bedrijf 
van hun vader. Een jongere zoon: 

Cornel is Petrus Christianus, geb.20-4-1892 overl.4-7-1971 
had een rijwiel zaak en exploiteerde de eerste autobuslijn 
van Hilversum over Naarden naar Amsterdam. In de twinti
ger jaren vestigde hij zich in Teteringen, waar hij nu een 
vrij talrijk nageslacht heeft. 

De jongste zoon uit het gezin Vrakking/ van Oostveen: 
Alfons, geb.1-1-1924 werd Carmeliet; hij werd priester ge
wijd op 9 juli 1950 en vertrok korte tijd later als mis
sionaris naar de Philippijnen. Zijn heerom, mgr. J.C. 
Vrakking was aanwezig bij de eerste plechtige H.Mis van 
de neomist, nu pater Theodulphus O.C.D. 

De laatste persoon die ik in verband met de Beltrumse afstam
meling wil noemen is de jongste dochter uit huwelijk C: 
C4. Maria Cornelia Vrakking, geb. 1-3-1859 overl. 15-12-1953 

Deze zuster van mijn grootvader was de enige die mij al
thans iets over de familiegeschiedenis kon vertellen. 

Het heeft mij altijd verbaasd, dat er in de familie- praktisch 
niets was doorverteld over de afkomst, ofschoon het toch geen 
alledaagse gebeurtenis isgeweest. Ook mijn oudtante had nooit 
iets daarover gehoord. Zij was de jongste uit het gezin en 
toen haar vader stierf was zij pas 7 jaar oud. 
Zij vertelde mij dat zij haar vader nauwelijks had gekend. 
Hij werkte in Bussum als meesterknecht (nu zouden we zeggen 
uitvoerder) bij zijn neef, de eerder genoemde aannemer Theo-
dorus Bertinus Vrakking. Hij vertrok 's morgens al om een uur 
of vijf te voet naar zijn werk in Bussum (zo ging dat in die 
tijd). Het kleine meisje sliep dan nog en als hij 's avonds 
laat thuiskwam was ze allang weer naar bed. 
's Zondags sliep hij vele uren om uit te rusten van een zware 
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werkweek van zes volle dagen (in de zomer werkte men 10 a 12 
uur per dag). Dus ook op zondag was er weinig contact. 
Van een paar verhalen die zij mij nog kon vertellen bewijst 
het volgende dat er, ruim 90 jaren na het vertrek van Dirk 
Vrakking, nog altijd contact werd onderhouden tussen de fa
milie te Beltrum en die te Naarden; 
op zekere dag kwam er een brief "uit Gelderland", geadresseerd 
aan "familie Vrakking, Naarden". De Naardense brievenbestel
ler had zo zijn eigen mening over waar zo'n gewichtig stuk 
als een echte brief van zo ver (en misschien wel van een no
taris) thuis hoorde en leverde de brief niet af bij de gead-
dresseerden in Naarden maar bracht hem naar de "grote" Dirk 
Vrakking in Bussum. 
Enige tijd (maanden?) later, bij het uitgaan van de kerk, men 
trof elkaar op het kerkplein voor het uitwisselen van nieuw
tjes, informeerde de postbode bij enkele van de Naardense 
Vrakkings "of ze nog wat gehoord hadden van die brief uit 
Gelderland, die hij bij Dirk Vrakking in Bussum had bezorgd? 
De Naardense familie had niets gehoord, men stak de koppen 
bij elkaar en wandelde de volgende zondag naar neef Dirk om 
opheldering te vragen. Deze kon zich eerst niets van een brief 
herinneren, maar na enig doorvragen van de Naardense kant 
schoot het hem toch weer te binnen: hij had op die brief ge
antwoord (of was er zelf gaan kijken) maar er was niets meer 
van een familie Vrakking bekend. Met dit verhaal (en misschien 
een verse sigaar) lieten de Naarders zich weer naar huis stu
ren. 
Vele, vele jaren later, in september 1933, bracht een '^erre 
naneef -de schrijver van dit artikel- een bezoek aan Beltrum 
en kwam, door de vriendelijke bemiddeling van pastoor H.F. 
van der Horst, terecht bij de familie Helmers op 01de Vrak
king. Deze familie was nog in het bezit van een oud erfstuk, 
een "tuugkiste", waarvan het snijwerk de letters G.P. en het 
jaartal 1798 droeg. Het was de kist waarin Grada Pondes haar 
uitzet had meegebracht (mondelinge mededeling). Zij trouwde 
25 jaar oud, op 15-11-1803 met Gerrit Willem 01de Vrackinck, 
die toen 38 jaar was. 
In de bewuste kist lagen enige strengen gesponnen vlas en een 
tweetal oude gebedenboeken (het in de 18e eeuw zeer populaire 
"Hemels Palmhof" van de Keulse Jesuiet Wilhelmus Nakatenus; 
door de uitgeverij Het Spectrum werd in 1940 nog een enigs
zins gemoderniseerde versie van dit gebedenboek uitgebracht). 
In één van die gebedenboeken vond ik tot mijn stomme verba
zing een soort visitekaartje van "T.B. Vrakking, aannemer van 
publieke werken te Bussum". Truth is the daughter of timel 
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Boven: In een "tuugkiste" van de familie Helmers te 
Beltrum, vond ik dit visitekaartje van T.B. Vrakking. 

Onder: Dat T.B. Vrakking een groot bedrijf moet hebben 
gehad, blijkt wel uit deze luchtopname. Hij was de aan
nemer van deze vesting te Naarden. 

1% ''Hku^ 
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De eerder genoemde brief moet afkomstig zijn geweest van de 
familie 01de Vrakking. De vader, Gerrit Willem, overleed op 
1-11-1833, De moeder bleef met haar zeven kinderen op de 
boerderij wonen. Dat waren: 

Grada geb. 15-4-1805 overl. 27- 9-1867 
Johannes Antonius geb. 8-12-1807 overl. 20-10-1881 
Berendina geb. 7- 9-1809 overl. 6-11-1857 
Jan Willem geb.22-12-1811 overl. 5-10-1891 
Johannes Hendricus geb. 1- 7-1814 overl. 18- 2-1870 
Jan Hendrik (sic!) geb. 3- 1-1817 overl. 11- 7-1888 
Jan Derk geb.24- 1-1820 overl. 19-11-1883 

Grada Pondes overleed op 15 januari 1862. De kinderen zijn 
alle ongehuwd gebleven en toen de een na de ander kwam te 
overlijden stierf die tak van de familie uit. De veronder
stelling lijkt gewettigd, dat, toen de laatste één of twee 
overgebleven waren, zij erover gedacht hebben aan hun fa
milie in het \jerre "Holland" een uitkering te doen. 
Dat houdt dan het vermoeden in, dat Theodorus Bertinus wat 
hij uit Beltrum ontving voor zichzelf heeft gehouden. Als 
oudste zoon van de eerste Dirk Vrakking zou hij zich -voor 
zijn geweten- misschien op het majoraats-erfrecht kunnen 
beroepen, maar in dit geval is er toch meer sprake van een 
uitboedeling. 
De laatste overlevende van de vier zoons van Theodorus Ber
tinus schreef mij indertijd dat hij zich wel herinnerde 
"dat er van die kant (d.w.z. uit Beltrum) een erfenis werd 
verwacht". 
Met dit "incident" zijn wij weer terug in Beltrum en ik wil 
hiermede mijn relaas beëindigen. Dit overzicht omvat vier a 
vijf generaties en het lijkt mij dat verdere generaties, van 
Beltrum uit gezien, te ver achter de horizon liggen. Uiter
aard zijn er voor eventuele belangstellenden nadere gegevens 
beschikbaar. Van de andere kant zullen wij (ondergetekende 
plus twee neven, die zich op dit onderzoek hebben gestort) 
prijs stellen op iedere informatie over onze Beltrumse voor
ouders en hun levensomstandigheden. 

Bussum, november 1987, 
Th.P. Vrakking. 
Postbus 204, 
1400 AE Bussum. 

file:///jerre
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Scheppels mank/aod 

De oplossing van 't raodsel oet Old Ni-js nummer 5: 
"Aohter ïn buuvmans höfken, 
steet een heel mooi pötjen, 
ze pist ter in, ze poept ter in, 
de Juffrouw stipt ter eur wittebrood in". 

mos waezen: "een bi'jen korve". En der waren der wat die 
dat raodsel en dus ok de oplossing kennen. 
Herman Landewers bezorgen ons een heleboel gezegden en 
oetdrukkingen in 't plat, waor ik de kommene tied nog 
vaker gebroek van zal maken. 
Hee deed ok een paar heel olde raodsels an de hand. Ik 
hadde ze nog nooit eerder 'eheurd en ik bun dan ok be-
ni'j d, wie onder ons disse raodsels kent. 

1. "Lange, lange Lempe 
Löp duur alle kdmpe 
Hef gin hoed of hoor 
Wat dut lange Lempe door?" 

2. "Vief hatten, vief statten 
en ne prikke in 't gat 
Rao rao, wat in dat?" 

3. "Ik trokke en den boer trok 
en rao es wat ton den sohossteen trok!" 

Umda'j natuurlek ni'jsgierig bunt, wat de oplossing is 
van disse dri'j riemraodsels, ko'j 't antwoord argens 
in dit nummer vinnen. 

Eibergen, oktober 1987. 
E.H. Wesselink. 
Tel. 05454-71866. 

'T GELUK WA'J ZEUKT IS HEEL AANS 

DAN 'T GELUK WA'J VINDT 
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Ons zotkp[aatje^ 

Ditmaal is "Ons Zoekplaatje" een opname uit de jaren twin
tig. Het gaat om de vijfde klas van de O.L.S. in Rekken. 
Het enige wat bij ons bekend is, is dat midden tussen de 
kinderen meester Hazebroek zit. Hij zou geboren moeten zijn 
in Zaandam, althans de informatie achter op deze foto. Wij 
vragen dan ook: 
- Welke personen staan er op deze foto? 
- Waar en wanneer is deze foto gemaakt? 
- Is deze foto bij een bepaalde gebeurtenis gemaakt? 
Gaarne uw reakties aan ons bestuurslid: G. te Nijenhuis. 

Rekkenseweg 34, 
7157 AE Rekken. 
Tel.05453-233. 

til4!ËtSi 
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Brieven van landverhuizers 

5. "The Boevink - History", (slot) 

Op de Lijst van Landverhuizers, afkomstig uit de gemeente 
Eibergen, komen een tweehonderdtal namen voor van Ei bergena
ren, die in de periode van 1844-1873 naar de Verenigde Sta
ten van Amerika emigreerden. 
In het geslachtsregister van F.J, Boevink en zijn vrouw Die-
na Christiaanse, dat niet alleen de namen bevat van de Boe-
vink-nakomelingen, maar ook die van Martin Bouwens, de eer
ste echtgenoot van Diena, komen een stuk of dertig familie
namen van Nederlandse afkomst voor, dus van families, die 
door huwelijk geparenteerd raakten met de Bouwens-Boevink-
familie. In de Bouwensfamilie komen namen voor als: 

Claassen, Engelhart, van Eperen, Essink, de Haan, Kroon, 
Jacobs, Kramer, Liesveld, Lucas, Mulder, Prange, Schulte, 
Rap, de Roo (of de Roe), Ruigh, Stronks, van der Took, 
Wieskamp en Wiss ink. 

Een aantal van bovengenoemde namen, de onderstreepte, komen 
ook voor bij de Boevink-familie, waarin bovendien de volgen
de Nederlandse familienamen voorkomen: 

de Boer, van Diest, van Engen, Engel, Harms, Hietbrink, 
Huenink, Jurgens, Knipper, Nieveen en de Vries. 

Daarnaast zijn een haast even groot aantal Duitse familiena
men in het register te ontdekken, welhaast een dubbel aantal 
namen van Engelse afkomst, waaronder ook van Schotse origine, 
zoals het voorvoegsel 'Mac' doet vermoeden, en tenslotte een 
twintigtal familienamen van alle werelddelen afkomstig en 
soms moeilijk uit te spreken. 
Onder de Nederlandse familienamen, die in het geslachtsre
gister van de Bouwens-Boevinkfamilie voorkomen, treffen we 
er geen aan, die ook voorkomt op de Lijst van Eibergse Land
verhuizers van 1844-1873. 
In Amerika heeft dus de Boevink-familie geen huwelijksbanden 
aangegaan met emigranten van Eibergse afkomst. 
Zowel Frederik Jan als Hendrik Jan Boevink vertellen in en
kele brieven over hun ontmoetingen met enkele oud-Eiberge-
naren. Om zich te oriënteren tussen Nederlanders, was Fre
derik Jan eerst naar Michigan gegaan. Hij vertelt in zijn 
brief van 17 april 1880 over de ontmoeting, die hij in Ka-
lamazoo had met de families Ebeling, Bennink en Niessink. 
Voor wat hij schreef, verwijzen we naar Old Ni-js, nr 2. 
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De genoemde Niessink komt voor op de Lijst van Landverhuizers. 
Het was Derk Niessink, die in 1868 op 19-jarige leeftijd was 
geëmigreerd met onbekende bestemming. Hij had kennelijk in 
Amerika een vrouw gevonden, want hij was als eenling vertrok
ken. Frederik Jan Boevink vond bij de Niessinks in Michigan 
een voorlopig tehuis, want hij geeft het adres van D. Nies
sink op als correspondentieadres, zolang hij zelf nog niet 
op zijn eindbestemming was aangekomen. 
Ook Hendrik Jan Boevink vertelt in één van zijn brieven over 
een ontmoeting met een oud-Eibergenaar, n.1. de kruidenier 
Diederik H. Bennink, die in Amerika aangekomen, daar ook een 
kruidenierswinkel (of venter met kruidenierswaren) begon, 
maar al na enige jaren zag hij in Amerika meer toekomst als 
boer in de Midwest, in één van de nieuwe staten van de U.S.A. 
Deze Diederik H. Bennink komt ook voor op de Lijst van Land
verhuizers uit Eibergen, 1844-1873. Volgens de opgave in die 
lijst was Diederik in 1870, op 43 jarige leeftijd geëmigreerd 
met zijn vrouw en 5 kinderen. 
Hendrik Jan Boevink had van hem gehoord en op zijn reis door 
Dakota trof hij Diederik aan in Plankinton. Het bleek, dat 
Diederik eerst nog een jaar in Pella in de staat lowa, wat 
meer naar het oosten gelegen, had gewoond. 
Eén van zijn inmiddels getrouwde dochters was in lowa achter
gebleven. Een andere dochter was intussen ook getrouwd en 
woonde in Wisconsin, een staat aan het meer van Michigan ge
legen. En zo trof Hendrik Jan zijn vroegere plaatsgenoot aan 
in Plankinton met vrouw en drie kinderen. 
Voor de ontmoeting, beschreven in de brief van Hendrik Jan 
van 22 juli 1884, verwijzen we naar Old Ni-js nr. 4. 
Het is niet duidelijk, welke Bennink Frederik Jan Boevink in 
Kalamazoo ontmoette. Het was een Bennink uit Rekken, (wiens 
vrouw van Berenschot was ?). 
Uit de Lijst van Landverhuizers valt op te maken, dat er be
halve de kruidenier D.H. Bennink, nog drie andere Benninks 
naar Amerika waren vertrokken n.1; 

1868 Jan H. Bennink, 22 jaar en ongehuwd. 
1869 Hendrik Bennink, 27 jaar en ongehuwd. 
1870 Herman H. Bennink; deze was in 1870 al 67 jaar 

en emigreerde met vrouw en 2 kinderen. Voorwaar 
geen kleinigheid! 

Vermoedelijk ontmoette Frederik Jan één van de twee eerst 
genoemde of allebei. 
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Verder komt op de Lijst van Landverhuizers de naam van Ber-
nardus Ebeling voor. Volgens opgave emigreerde deze al in 
1868. Hij was toen 28 jaar oud. , 
Frederik Jan schreef, dat hij logeerde bij H. Ebeling, een 
broer van G. Ebeling in Eibergen. Maar hij heeft het in die
zelfde brief ook over een bezoek aan de "oudere" broer van ^ 
H. Ebeling en G. Ebeling. De genoemde Bernard was in 1880 ' 
al 40 jaar oud en in de ogen van de "jongeling" Frederik Jan ^ 
als ouder te bestempelen. i 

Boevink, Hier en Ginds, Vroeger en Nu. 
De Boevinks in Eibergen en Rekken waren boer en hun nakome
lingen, of ze nu Grijsen, Griezen, Geessink, Pleiter, Wolfs, 
te Biezebeek, Tankink, Esselink of Veldink heten, tot in de 
vierde generatie waren het praktisch allemaal boeren, behal
ve die ene tak, die van de Blankvoorts, die, voor wat de 
mannelijke lijn betreft, drie generaties lang timmerman of 
metselaar waren. Woonhuis en werkplaats van 't aannemersbe
drijf stond een lange rij van jaren op de Hagen. Voor de fa
milie waren de Blankvoorts "Leu van de straote". 
Frederik Jan Boevink kon zich niet voorstellen, dat het daar 
op de Hagen prettig wonen was, zo vlak bij de school, zo 
blijkt uit zijn brief van 8 november 1889 aan de familie 
Blankvoort: 

"Verder is het mij zeer aangenaam te vernemen, dat 
het U.Ed. zeer goed gaat en mij dunkt. Gij moet 
ook wel veel geld overhouden, maar mij dunkt daar 
op de Hagen is het niet zo bijzonder mooi wonen 
daar hij dat gegons van de school". 

Pas in de vijfde generatie treffen we in de familie een gro
te verscheidenheid van beroepen aan. Waarschijnlijk, net als 
bij de familie in Amerika een gevolg van de na-oorlogse 
maatschappelijke ontwikkelingen. 
De Boevink-1anderijen worden nog steeds bebouwd, maar de 
naam Boevink heeft plaats gemaakt voor die van te Biezebeek/ i 
Tankink en Geessink en de Rekkense tak boert verder onder ) 
de naam Wolfs. 
Waarschijnlijk zullen veel van de andere nakomelingen, net f 
als in Amerika, zich nauwelijks realiseren, dat ze een loot i 
zijn van een stam, die al in 1700 zijn wortel had in Gees- j 
teren. Uit het aanwezige familieverslag blijkt, dat de oudst i 
bekende Boevink een Jan Boevink te Geesteren was. 
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Boven: Het echte oorspronkelijke Bartels op het Loo. Te vinden 
aan de Brinkweg bij db Berkel. Thans woont er de fam. Jansen. 

Boven: Herman Boevink bouwde een boerderij aan de Rekkense 
binnenweg. Maar ook hier verdween de naam Boevink en maakte 
plaats voor Geessink. 
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Van diens zoon Engelbertus weten we, dat hij in 1728 trouw
de met Gerritjen ter Aart. Hun zoon, Arent Boevink, vestigt 
zich in 1770 in Eibergen. Hij trouwt in dat jaar met Harmina 
Ruiters, weduwe van Hendrik Bartels en trekt bij haar in. 
En zo werd het Boevink op Bartels. 
Ook de boerderij waar de Rekkense tak van de Boevinks woonde, 
had de naam Bartels. Het is niet duidelijk, welke van de 
twee de oudste rechten heeft op deze naam. 
Zowel in Nederland als Amerika is de Boevink-familie altijd 
rijker geweest aan dochters dan aan zonen, waardoor de ge
slachtsnaam in Nederland reeds is uitgestorven en in Amerika 
met uitsterven wordt bedreigd. 
Het geslacht Bouwens, voortgekomen uit de twee zonen Corne-
lis en Abraham (Abe) van Diena uit haar eerste huwelijk, en 
opgegroeid in het gezin van Frederik Jan, is beter van zijn 
voortbestaan verzekerd. 
Er zijn zeven mannelijke nakomelingen met de naam Bouwens. 
Onder hen Ryan, wiens vader Norman Bouwens, in 1980 tot pre
dikant in Pel la werd aangesteld, in de kerk, door Fred Boe
vink in 1883 gesticht. 
De Bouwensfamilie zocht het meer in het ambacht dan in het 
boer zijn. Het aanvankelijk eenvoudige timmerbedrijf van Abe 
groeide uit tot het "Bouwens Building Centre", oftewel "Bou
wens Bouwcentrum" onder leiding van Abes zoon Emery en klein
zoon David Bouwens. 
Van Amerika weer terug naar Nederland 1 
Herman Boevink, gehuwd met Janna Wennink, had in twintig jaar 
huwelijk een flink gezin gesticht: 2 dochters en 4 zonen. 
De oudste dochter kon, zij het niet vroeg, uitgehuwelijkt 
worden aan de acht jaar jongere Berend Blankvoort. De tweede 
dochter trouwde met neef Gerrit Jan Boevink uit Rekken, zodat 
nicht Aaltje, een zus van Gerrit Jan Boevink uit Relcken, op 
het Loo welkom was als vrouw van de oudste zoon Arend. 
Zo raakte door ruiling eigenlijk niemand wat kwijt. Wel werd 
nicht Aaltje met een mannenhuishouding geconfronteerd, want 
behalve zij en Arend zaten ook altijd de schoonouders aan 
tafel en bovendien nog de drie ongetrouwde broers van Arend. 
Gelukkig vertrokken de jongste twee vlak achter elkaar naar 
Amerika, maar Aaltje zou haar ganse leven inwoning hebben 
van zwager Herman, die, wat uit de brieven en uit mondelinge 
overlevering blijkt, geen gemakkelijke huisgenoot was. 
Sinds de dood van Arend in 1892 beschouwde hij zich als de 
boer op "Bartels". De beide zonen van Arend waren nog maar 



- 29 -

14 en 12 jaar oud en Herman was hun voogd, en zwaaide de 
scepter gedurende een lange reeks van jaren. Het heeft de 
familieverhoudingen niet goed gedaan. Er moet ook wrijving 
geweest zijn tussen de familie Blankvoort en de familie op 
het Loo, zo blijkt uit een brief van Frederik Jan van 20 
november 1881, aan de familie Blankvoort: 

"Ik heb verleden winter een brief van U ontfangen en 
de reden, dat ik u nog geen antwoord heb gegeven is, 
dat ik in uwen brief zag, dat gij met de familie op 
het Loo nog niet best overweg kunt en daarom wou ik 
liever niet aan U en aan hen tegelijkertijd sohrij-
fen ( hij bedoelt in één brief die beide families 
dan gezamenlijk zouden lezen E.H.W.)^ ik hoop, dat 
het nu beter mag gaan, want gij kunt met mij geen 
vriendschap meer houden, {h'ij kan hen niet tot steun 
zijn, is waarschijnlijk de bedoeling E.H.W.)". 

Het lijkt erop, dat Frederik Jan, na de dood van zijn moe
der en zijn broer Arend, niet veel meer met zijn familie 
op het Loo heeft gecorrespondeerd. Althans, de brieven 
waarover wij beschikken, zijn sinds 1891 aan de familie 
Blankvoort gericht. Hij blijkt ook weinig van het Loo te 
horen. In 1905 vraagt hij aan Blankvoort: (zijn laatste brief) 

"Hoe is het tegenwoordig op het Loo in het ouderlijk 
huis gesteld en wie hoort de plaats toe ? Is Herman 
daar nog aan het roer of niet? En kunnen zij met 
malkaar overweg? Ik denk bij het verloop van deze 
25 jaar dat ik nu weg ben, zal er daar ook wel een 
merkbare verandering hebben plaats gehad". 

Omstreeks diezelfde tijd kwam er een nieuwe boerin op "Bar-
tels". Jan Hendrik, de oudste zoon van Arend trouwde en de 
problemen van het samenwonen van generaties herhaalden zich. 
Elisabeth Kammeijer trouwde bij "Bartels" in, en moest het 
daar zien te rooien met nog een schoonmoeder in huis en een 
oom van haar man, want oom Herman zou nog tot 1922 leven. 
En dan was er nog een Herman, n.1. de jongere broer van 
haar man. 
Zoals met meer Boevinks het geval was geweest, maakte ook 
deze Herman geen haast met het zoeken van een vrouw. 
Tot hij, op bijna 45-jarige leeftijd verliefd werd op de 
dienstmeid, die 23 jaar jonger was. En hij was serieus van 
plan met haar te trouwen. De familie trachtte deze snode 
plannen te verijdelen; Er kon in dit geval niet geruild 

\srs&ti^iimi^iMgt 
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Boven: De familie te Biezebeek/Tankink, opvolgers van Hen
drik Boevink betrokken i.v.m. de ruilverkaveling een nieuwe 
boerderij aan de Hoonesweg. 

Boven: Aan de Apedijk verrees een nieuwe "Bartels". Ook hier 
verdween de naam Boevink omdat er geen mannelijke opvolgers 
waren. Ze maakte plaats voor de naam V/olfs. 
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worden, zoals vijftig jaar geleden. Er moest gedeeld worden. 
En gedwongen delen deed misschien nog meer pijn dan gedwon
gen samenwonen van drie generaties. 
Maar Herman zette door en het erfgoed "Bartels" werd gedeeld. 
Niet zonder pijn, Hendrik Boevink bleef op de oude boerderij 
wonen. Zijn opvolgers, de familie te Biezebeek/Tankink, be
trok in het kader van de ruilverkaveling een nieuwe boerde
rij aan de Hoonesweg. Het oude "bartels" op de Brink in het 
Loo had als boerderij voor de familie Boevink afgedaan. 
Herman bouwde een boerderij aan de Rekkensebinnenweg. Ook op 
deze boerderij verdween de naam Boevink. Herman had twee 
dochters en geen zonen. De naam Boevink maakte plaats voor 
Geessink. 
Ook de boerderij van de Rekkense tak werd in het kader van 
de ruilverkaveling verplaatst. Aan de Apedijk verrees een 
nieuwe "Bartels". Omdat Derk Boevink in Rekken 'slechts' 
twee dochters had en ook geen zonen, verdween ook hier de 
naam Boevink. Ze maakte plaats voor de naam Wolfs. 
Herman Boevink werd 91 jaar. De laatste jaren was hij zo 
goed als blind. De brieven van Frederik Jan, zijn oom uit 
Amerika, had hij nauwkeurig gelezen en de feiten had hij 
ingeprent. Dat ondervond een kleinzoon van Frederik Jan uit 
Amerika, Ray Boevink, die in 1963 te gast was bij de familie 
Blankvoort en ook Herman Boevink bezocht. 
In zijn verslag van het bezoek aan de familie te Eibergen, 
schreef hij, hoe trots de oude Herman Boevink op zijn oom 
in Amerika was, omdat deze de "grootste schuur van heel Ne
braska" had gebouwd volgens één der brieven. Familietrots 
komt vaker voor! 
Deze Ray Boevink, kleinzoon van Frederik Jan, was als be
roepsmilitair gestationeerd bij de Amerikaanse Luchtmacht 
Navy in Wiesbaden te West-Duitsland. Zo was hij in de ge
legenheid geweest om tijdens een kort verlof de familie in 
Eibergen te bezoeken. 
Ray Boevink was ook zo'n Boevink, die heel laat trouwde. 
Pas nadat hij na 20 jaar de militaire dienst vaarwel had 
gezegd, trad hij in het huwelijk. Hij noemde zijn enige 
dochter die in 1974 geboren werd, 11 jaar na zijn bezoek 
aan Eibergen, Janna Christiaanse Boevink, naar Janna Wen-
nink, zijn overgrootmoeder in Nederland en naar zijn over
grootmoeder in Amerika, die Diena Christiaanse heette. 
Zo werd een achternaam tot voornaam. 
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Ray Boevink schrijft heel minzaam over Eibergen en de Eiberg-
se familie in zijn verslag. Boevink ontmoette Boevink na bij
na 100 jaar. Twee werelddelen. Wie peilt het verschil? 
Vertaling van het verslag van Ray Boevink. 

Verslag van een bezoek aan Eihergen, Holland. 
In apri-l 1962, tijdens mijn diensttijd bij de U.S. 
Luchtmacht in Wiesbaden, Duitsland, was ik zo geluk
kig een bezoek te kunnen brengen aan de geboorte
plaats van mijn grootvader, Frederik Jan Boevink, 
in Eibergen, Gelderland, Holland, een typisch (ouder
wets) klein dorpje in Nedierland. 
Het huis, waarin hij werd geboren, een huis van bak
steen, nederlands van opzet, staat er nog en werd 
bewoond door de familie Blankvoort, die afstammelingen 
waren van de zuster van Frederik Jan. Deze familiele
den stelden veel belang in mijn bezoek en bereidden 
mij een hartelijk welkom. Ze hebben een rondritje met 
me gemaakt naar het boerenerf en de buitenaf gelegen 
gebouwen. 
Ik ontmoette een neef van Frederik Jan, de 8Z jaar 
oude Hermanus Boevink. Hij was blind, en genoot ervan 
mij alles te vertellen over de brieven die ze van 
Frederik in de U.S.A. gekregen hadden. 
Hij noemde er één in het bijzonder, waarin F.J. be
weerde dat hij de "grootste schuur in Nebraska had 
gebouwd". Ze hadden ook nog heel wat brieven, die 
teruggeschreven waren naar de familie van Frederik 
Jan en zijn broer. 
Ik had ook het voorrecht het bescheiden kleine kerkje 
te bezoeken op een hoek van het boerenerf, dat Frede
rik had gesticht voordat hij naar Amerika kwam. Ik 
zag zijn portret hangen voorin het kerkje met twee 
andere foto's; het zijne hing tussen de beide andere. 
Ik kon een oopie krijgen die ervan was gemaakt, die 
sluit ik hierbij in en ook heb ik een portret van het 
kerkje bijgevoegd. 
Dit bezoek deed me veel plezier en verschafte mij wat 
kennis omtrent mijn herkomst. Klaarblijkelijk waren 
mijn voorvaderen religieuze leiders en vooraanstaande 
burgers in hun gemeente. Iedereen zou trots geweest 
zijn de familiebanden te vernieuwen en nieuwe banden 
aan te knopen met deze mensen in Nederland. 

bron: Ray Boevink 
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De heide zondagsahoolgeboiiWtjes op 't Loo. Fvederik Jan Boe-
vink was êên van de mede-oprichters. 
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Opmerking: Met kerkje wordt bedoeld de zondagschool gebouw
tjes die in het Loo staan. Het alleroudste, mo
menteel keurig gerenoveerd, staat op de hoek bij 
"Bartels" en is mede door F.J. gesticht. Het an
dere, waar het portret van F.J.Boevink hing, is 
het gebouwtje "Rehoboth" aan de Rekkense binnen
weg. Ray schrijft onder een foto van dit gebouw
tje in het Engels, dat "Rehoboth" een Hebreews 
woord is, dat voorkomt in de bijbel, in Genesis 
26:22. en "broodplaatsen" zou betekenen. Dit 
laatste is onjuist. Rehoboth betekent:"De here 
heeft ruimte gemaakt". En een zondagsschoolge
bouw was ruimte om het evangelie te verkondigen. 
Zo zullen de stichters dat gevoeld en bedoeld 
hebben. (E.H.W.) 

Janna- Schakel tussen de Boevinks 1889-1986. 
Het bezoek van Ray Boevink aan Eibergen in 1963 was voor 
enkele Boevinks in Nebraska aanleiding te zoeken naar de 
wortels van hun immigrantengeslacht. 
Voor de Eibergse Boevinksfamilie was het een ontmoeting, 
die de belangstelling voor de Amerikaanse tak weer even 
deed opvlammen. Voordien hadden nog enkele andere Ameri
kaanse familieleden gepoogd, het contact met de wortel in 
Eibergen in stand te houden öf'te hernieuwen. Maar de 
taalbarrière en de vervreemding, het zich niet kunnen voor
stellen, in welke levensomstandigheden men wederzijds ver
keerde, maakte uitwisseling van echte levenservaringen on
mogelijk. 
Het was vooral "tante Jane Doeschot", de tweede dochter en 
en het derde kind van Frederik Jan, die het lang volhield 
om van tijd tot tijd te corresponderen met de familie in 
Eibergen. Maar deze correspondentie beperkte zich meestal 
tot mededelingen over de stand van het gewas en de eigen 
gezondheid. Ze was langzamerhand de laatst overgeblevene, 
die zich nog in eenvoudig Nederlands kon uitdrukken. 
Door haar naam "Jane", in het Nederlands "Janna" was zij 
verbonden met haar grootmoeder in Nederland. 
De kinderen van Frederik Jan droegen om en om namen van de 
Boevinksfamilie of van de Christiaansefamilie: John Fred 
(naar hem zelf), Katie (naar Catharina Vogel , Diena's 
moeder, die in het Nederlands Trijntje genoemd zal zijn of 
Kaatje, beide kwamen in de familie voor), Dena (uitgespro-
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ken als Diena, en genoemd naar zijn vrouw), Herman (naar 
de Boevinks), Garret (naar de Christiaanses) en Henry John 
(naar zijn broer Hendrik Jan). 
In één van zijn brieven naar Eibergen noemt hij Jane dan 
ook Janna. Deze Janna werd geboren op 24 maart 1889, dus 
kort nadat in Nebraska het bericht was ontvangen, dat de 
moeder van Frederik Jan, Janna Wennink op 6 januari 1889 
was overleden. 
Tot 1986 heeft zij deze herinnering aan haar Nederlandse 
grootmoeder gedragen, want net voor het gereedkomen van 

Boven: een familieportret uit de jaren tuintig. 
Diena met haar negen kinderen. Links-achter de twee zonen 
uit haar eerste huwelijk met Bouwens. De andere zeven zijn 
uit haar tweede huwelijk met Frederik Jan Boevink. 
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Twee opnames van het "Oude Bartels" in Rekken a.d. Apedijk. 
Thans woont er de familie Verhaaf. 
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deze "Boevink History" bereikte de familie op het Loo via 
Merna de Roe het bericht, dat "Aunt Jane" in de herfst van 
1986 op 97-jarige leeftijd was overleden. 
Ze had geen kinderen, die de immigrantenverhalen, die zij 
nog kende, konden doorvertellen. Ze woonde niet ver van 
Adams, de plaats waar haar vader boerde. Hoogstwaarschijn
lijk zal ze begraven zijn op Pella Cemetry te Adams (NE), 
waar ook haar vader, evenals bijna alle Boevinks uit de 
eerste generatie, zijn laatste rustplaats vond. 
Het overlijden van Jane Doeschot- Boevink betekent, dat er 
nu niemand meer in leven is. Die de landverhuizer Frederik 
Jan Boevink in levende lijve heeft gekend. 
Na meer dan tachtig jaar werd de laatste schakel verbroken. 
Gelukkig doet nog één kleindochter, Merna de Roe, dochter 
van Dena Boevink, haar best, zij het in het Engels, de con
tacten met het moederland te bestendigen, maar zij is in
middels ook al 70 jaar oud. 

Eibergen, juli 1987 
E.H. Wesselink. 

BRONNEN: 
- Merna Meyer, The Bouwens-Christiaanse-Boevink History and 

register of descendants, (z.p., 1980). 
- Familie-archieven families Geessink, Wolfs en Blankvoort. 

Oplossing riemraodsels van blz. 22: 
antwoorden: 1. een bekke; 2. een mispel; 3. rook. 
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WEERLD 
A 

Boekbespreking 

WOORDENBOEK VAN DE ACHTER-
HOEKSE EN LIEMERSE DIALEC
TEN, DEEL II. DE MENS EN 
WEERLD. 
Afgelopen maand verscheen 
deel 2 van het WALD, een 
uitgave van het Staringin
stituut te Doetichem. 
't Wald, een afkorting van: 
Woordenboek Achterhoekse 
en Liemerse dialecten, is 
een verzameling woorden in 
het dialect, die kenmerkend 
zijn voor onze streek. 
Dit woordenboek dat samen
gesteld is door de heer A. 
H.G. Schaars, heeft de me
dewerking gehad van zo'n 
250 vrijwilligers, waaron
der 7 personen uit Eibergen, 

5 uit Rekken en 2 uit Beltrum. Aan hun bijdrage zullen we 
een volgend keer in Old Ni-js aandacht besteden. 
In dit deel dat over de mens en de wereld handelt, zijn dia
lectwoorden verwerkt die te maken hebben met; de grond, de 
wegen, het water, het licht en het weer. 
In het boek, dat ruim 180 bladzijden telt, zijn zo'n 37.500 
woorden verwerkt, waarbij ook gebruik is gemaakt van dialect
woorden, zoals die door H. Odink en B. Weeink zijn opgete
kend. Zo is deze uitgave niet alleen een taalkundige bewer
king, maar krijgen ook: Volkskundige-,geschiedkundige-, en 
sociale aspecten ruime aandacht. 
Wie dit boek leest zal ontdekken dat het dialect een grotere 
woordenschat heeft in vergelijking met het A.B.N. (Algemeen 
Beschaafd Nederlands). 
Prijs: ƒ 17,50. Verkrijgbaar in Eibergen bij boekhandel Gel-
lekink en verder bij alle boekwinkels in de Achterhoek en 
het Liemerse. 

Neede, november 1987. 
J. Baake. 
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tylCHTERHOEKSE 
tyiLMANAK^ 

Boekbespreking 

ACHTERHOEKSE ALMANAK 1988 
Ook verscheen dit najaar weer 
de Achterhoekse Almanak. Een 
klein boekje met tal van we
tenswaardigheden over de Ach
terhoek. Behalve de diverse 
kalenders en weersvoorspel
lingen voor het komend jaar, 
vindt u er ook de belangrijk
ste data van kermissen, volks
feesten, paarde- en veemarkten, 
en zelfs de vakantieregelingen 
voor 1988 die Nederland 's zo
mers verdeelt in drie regio's. 
Wie wat meer geïnteresseerd is 
in historische onderwerpen, 
zal zeker aan zijn trekken ko
men bij het lezen van de arti

kelen over: Middeleeuws stedelijk leven in de Achterhoek, 
Oude Achterhoekse wegen (hessen wegen). Geveltoptekens een 
uiting van Achterhoekse volkskunst, en de Kroniek van het 
jaar 1948. 
Deze kroniek brengt op 15 oktober 1948 het volgende bericht: 

"Eibergen- Bij graafwerk voor een verbindingsweg te Ei
bergen stiet men op een kei van kolossale afmetingen. 
De omvang van het gevaarte wordt op ongeveer 9000 kg. 
geschat. Naast Amersfoort, Liohtenvoorde e.a. heeft nu 
ook Eibergen een kei, waarmee het voor de dag kan komen". 

Verder geeft de Almanak een groot aantal adressen van uiteen
lopende organisaties, verenigingen en bestuurlijke instellin
gen in deze regio. 
Steven H. van den Brand verzorgde de illustraties die mij 
deden denken aan tekeningen in oude schoolboekjes van C.Jetses 
en J.H. Isings. 
Prijs: ƒ 5,60. Verkrijgbaar bij elke boekhandel in de Achter
hoek. 

Neede, november 1987. 
J. Baake. 
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Aanvulling ledenlijst 

Op de volgende bladzijden zijn er behalve de nieuwe leden ook 
een aantal adreswijzigingen opgenomen. 
De cijfers in de laatste kolom geven aan voor welk gebied van 
historisch onderzoek onze leden de meeste belangstelling heb
ben. De categorieën naar welke deze cijfers verwijzen, vindt 
U hieronder aangegeven. 
Niet alle opgegeven interessen zijn in een aparte categorie 
ondergebracht, dat zou voor de redaktie ondoenlijk zijn ge
weest. Daar waar verwantschap verwacht kan worden, zijn be
paalde interessen ondergebracht in één categorie, b.v. dialect 
is met folklore en oude gebruiken ondergebracht in één cate
gorie (3). Andere categorieënzijn gescheiden, hoewel een com
binatie ervan zo op het eerste oog voor de hand zou liggen, 
b.v. boerderij-onderzoek, agrarische geschiedenis met veldna-
menonderzoek. Deze laatste categorie is echter apart gehouden, 
omdat in het onderzoek ervan niet zozeer de nadruk ligt op de 
agrarische aspecten van de veldnamen, maar op het taalkundig 
aspect. 
Desondanks blijft de indeling in categorieën toch enigszins 
willekeurig, omdat hij gebaseerd is op een inventarisatie van 
de opgaven van interessen van de eerste leden. De redaktie 
houdt zich gaarne aanbevolen voor verdere suggesties hiervoor. 
Daar waar geen categorie achter de naam vermeld staat, mag 
worden aangenomen, dat de interesse 'algemeen' is. 

CATEGORIEËN: 
1. Boerderij-onderzoek, agrarische geschiedenis. 
2. Veldnamenonderzoek. 
3. Folklore, dialect, oude gebruiken. 
4. Archeologie, geologie. 
5. Stamboomonderzoek, familiegeschiedenis. 
6. Industriële geschiedenis/archeologie, soc. geschiedenis. 
7. Institutionele geschiedenis, politieke geschiedenis. 
8. Kerkgeschiedenis, w.o. armenzorg, beheer bezittingen. 
9. Rechtsgeschiedenis. 

10. Cartografie: hist, geografische kaarten, hist, geografie. 
11. Oude beroepen, oude ambachten. 
12. Oude foto's, ansichten, dia's, film en geluid. 
13. Inventarisatie van bronnen en literatuur. 
14. Monumenten: molens, burgerhuizen, gevels en gevel tekens. 
15. Streekgeschiedenis. 
16. Geschiedenis van het onderwijs. 
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294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 324 
325 326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 334 

Dhr. 
Mevr, 
Dhr. 
Mevr. 
Mevr. 
Dhr. 
Mevr. 
Mevr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr. 
Dhr. 
Mevr. 
Mevr. 
Dhr. 
Mevr. 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr, 
Dhr. 
Mevr 
Dhr. 
Mevr 
Dhr. 
Mevr 
Mevr 
Mevr 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr 

-
Dhr. 
Dhr. 
Mevr 
Mevr 
Mevr 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr 
Dhr. 
Dhr. 

B.J. Sprokkereef 
, H.M. Overbekking 
W. Grooters 
, J.H. Reitsma - Mengen'nk 
. A. Verhaaf - Ter Woorst 
Th.P. Vrakking 
F. Keuper - Boevink (D) 
M.F. Schraven - Van Beek 
L.J.A. Olminkhof 
G.J. Wilbrink 
H. Wantia 
A. Wantia - Diepenmaat (D) 
B. Wiggers 
, G. Wiggers - Brui! (D) 
, H.H. Wesselink - Radstake (D) 
J.W. Hensbroek 
. Prakke - Ten Cate 
G. Wansink 
K.E. Adolfsen 
, J.J. Geesink - Ten Cate 
H. Burgers 
. J.H. Ruwhof - Trelker 
J.W. Langelaar 
. J.H. Eelderink - Nieuwenhuis 
G.F. Wolfs 
. S.S. Wolfs - Bouwman (D) 
. G. van Uem - Konings 
. 6.V. Dedecker - Van Gaaien 
H.0. Dedecker (D) 
C. Strumphler 
. C.Y. Strumphler -
Van der Loo (D) 
J. Schulenberg 
G.J.H. Hoitink 
. A. Hoitink - Oberink (D) 
. H.G. Nijland - Prinssen 
. J.M. Koek - Scheffers 
W. Smalen 
J.D. Grijsen 
. G.E. Agelink - Hoitink 
J.A. Hoitink 
A.H.J. Geessinck 

Wesselt 26 
Schepen van Voorsthof 
Haaksbergseweg 2 
Molendam 31 
Apedijk 14 
Postbus 204 
Eibergseweg 215 
Kruiskamo 50 
Boskampstraat 18 
Mallumse Molenweg 19 
Rekkenseweg 49 
Rekkenseweg 49 
Hölterweg 4 
Hölterweg 4 
Hondevoort 22 
Leliestraat 54 
Haaksbergseweg 15 
Hondevoort 1 
Getfertsingel 115 
Van 't Hofflaan 30 
Corrantijnstr. 31 
B. Stegemanstr. 8 
Borculoseweg 33 
Lage Scheiddijk 9 
Oosteinde 14A 
Oosteinde 14A 
Lichtenvoordseweg 93 
Ruurloseweg 34 
Ruurloseweg 34 
J.W. Hagemanstr. 58 
J.W. Hagemanstr. 58 
Etersen 39 
Brinkenhorst 20 
Brinkenhorst 20 
Thorbeckestraat 11 
Leidsestraat 123 
Fluitekamp 75 
Krakeelsweg 9 
Kruisbergseweg 88 
Schuitenstraat 13 
Grotestraat 102 

7021 EJ Zelhem 
6831 JL Arnhem 
7151 AS Eibergen 
4051 BH Ochten 
7157 BA Rekken 
1400 AE Bussum 
7481 HJ Haaksbergen 
7152 JH Eibergen 
7651 AM Tubbergen 
7152 AT Eibergen 
7157 AC Rekken 
7157 AC Rekken 
7157 AH Rekken 
7157 AH Rekken 
7152 BA Eibergen 
7151 GK Eibergen 
7151 AR Eibergen 
7152 BA Eibergen 
7513 GC Enschede 
7535 CM Enschede 
2071 VD Santpoort 
7101 AS Winterswijk 
7151 MN Eibergen 
7261 BL Ruurlo 
6901 KA Zevenaar 
6901 KA Zevenaar 
7141 LC Groenlo 
7021 HB Zelhem 
7021 HB Zelhem 
7151 AH Eibergen 
7152 AH Eibergen 
4761 ND Zevenbergen 
6997 AT Hoog-Keppel 
6997 AT Hoog-Keppel 
7161 GG Neede 
2182 DK Hillegom 
3828 WG Hoogland 
7157 CE Rekken 
7009 BS Doetinchem 
7665 AK Al bergen 
7151 BE Eibergen 

1-2-3-15 
5-8-15-16 
5-6-11-12 
3-5-12-14-15 

5 

3-5-11-12-15 

5-16 

3-4-6-7-8-11-12-14-15 
3-6 
5-11 
5-12-13-14-15 
5 
3-5-7-11-12-15 
5-6 
1-3-4-11-14 

3-5-11-14-15 
7-10-
12 1-2-3-4-5-8-11-12-13-14-
1-3-5-6-8-11-12-14-15-16 
1-11-12-14 
1-3-5-8-10-12-14-15 
12 

1 

15 
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335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 

Dhr. 
Mevr 
Dhr. 
Mevr 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr 
Mw. ( 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr 
Mevr 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr 
Mevr 
Mevr 
Dhr. 
Dhr. 

H. Roerdink 
A.G. Roerdink- Griessen (D) 
S. Smeyer 
J. Simmelink- Bomer 
G.J. Simmelink (D) 
L. Geerdink 
H. Tjoonk 
H.A. Adolfsen 
D. Bruntink- Abbink 

F.W. Bröcker 
R.A. Abbink 
R. Bergsma 
M. Giesbers- Snippe 

a.Kraaijenzank- Bouwmeester 
G.N. Nijkamp 
G.R. Mast 
D. Brekveld- Heurneman 
L.K. Lodeweegs 
M.F. ten Eisen 
. M.Schreibelt- Nieuwenhuis 
W.J. ten Barge 
J.G. Abbink 
W. Adolfsen 
. A.T. v.d. Vrie-Graaskamp 
F.M. Verheijen 
J. Hulshof 
. W.Weekhout- Bouwmeester 
J.W. Gussinklo 
H. Karnebeek 
G.H. Weekhout 
A.M. Hennink 
. G.J. Nijhuis- Wennink 
. J.H. Lindeboom- Schepers 
J. Scholte van Mast 
L. Floors 
. H.J. Groot Koerkamp-Harbers 

Banning- Harbers 
Hoeks- Smit 

D. Nijman 
J. ter Maat 

Kievitstraat 1 
Kievitstraat 1 
Schapendrift 81 
Reigerstraat 6 
Reigerstraat 6 
Brokersweg 4 
Diekerweg 4 
Vanekerstraat 185 
Moeshof 10 
Lijsterbesstraat 2 
Meidoornstraat 8 
Esdoornstraat 8 
Klaverstraat 16 
Dennenweg 6a 
Zuid-Rekkenseweg 30 
Vliet 10 
Borculoseweg 56 
A. Kuyperstraat 100 
Groenloseweg 27a 
F.60 
Borculoseweg 43 
Diekerweg 1 
Zandspui 76 
Eversdijkseweg 2 
Bruggertweg 2 
H.ten Catestraat 20 
Stationsweg 5 
Borculoseweg 70 
Slemphutterweg 7 
Acaciastraat 5 
Klaashofweg 13a 
Ds. van Kriekenstraat 28 
Kisveldweg 5a 
Den Borgweg 15a 
Keteldiepstraat 23 
Eikenboomlaan 2 
Banningweg 3 
Zwolseweg 31 
Sophiastraat 38 
Rekkensebinnenweg 5 

7151 TT Eibergen 
7151 TT Eibergen 
1261 HP 
7523 VC 
7523 VC 
7157 CJ 
7157 BC 
7523 HN 
7161 AS 
7151 ZX 
7151 ZT 
7151 ZA 
9404 GV 
7161 ML 
7157 BL 
8801 VP 
7151 MS 
7103 GS 
7151 HH 
7274 XK 
7151 MM 
7157 BL 
4873 LZ 
4421 KD 
7156 NB 
7151 ZG 
7475 NM 

Blaricum 
Enschede 
Enschede 
Rekken 
Rekken 
Enschede 
Neede 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Assen 
Neede 
Rekken 
Franeker 
Eibergen 
Winterswijk 
Eibergen 
Geesteren 
Eibergen 
Rekken 
Etten-Leur 
Biezelinge 
Beltrum 
Eibergen 
Markelo 

1-2-3-5-11-12-14-15-16 
5-12 

1-5-8-15 
15 
1-3-6-7-8-11-12-13-14-15-16 
3 

12 
11-14 
1-3-11-12-14-15 

1 

r\3 
1 

2-3-5-11-15 
1-2-3-11-12-14-15 

2-3-5-6-8-11-14-15-16 

7151 MS Eibergen 1 
7157 CX Rekken 
7151 XB Eibergen 
7151 DR Eibergen 1-3-11-12-14-15 
7481 DP Haaksbergen 
7161 LC Neede 2-3-11-12 
7157 BR Rekken 1-14-15 
7523 PK Enschede 
7215 SB Joppe 
7152 ED Eibergen 
7152 DP Eibergen 
2805 HD Gouda 
7152 AN Eibergen 
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375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 

Dhr. 
Dhr. 
Mevr 
Dhr. 
Mevr 
Dhr. 
Mevr 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr 
Dhr. 
Mevr 
Mevr 
Mevr 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr 
Dhr. 
Mevr 
Mevr 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr 
Mevr 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr 
Mevr 
Dhr. 
Mevr 
Mevr 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr 

Joh. Rhebergen 
J.H. Schut 
M.Kistemaker- de Beer 
B.J.A. LuttikhuTS 
H.J.Veldink- Esselink 

H.J. Esselink 
B.Esselink- Boomkamp (D) 

W. Benmnk 
R. Norde 
S. Smit 
J.B. Tjoonk 
Oldenampsen- ter Peele (D) 

J.D. Smeijer 
C.G.Smeijer- Abbink (D) 
H.J.Cornelissen- van Gaaien 
M. V.Altenburg- Schulenberg 
G. Kok 
A.P.C. Bult 
C.R.Lodeweegs- van Eisen 

J.C. Wabeke 
B.J. Baten 
A.Krooshof- Boevink 
G.J.H. Krooshof (D) 
H. Wisselink 
. J.C.Saaltink- Brans 
. H.Hilbelink- Boerman (D) 
H. Konniger 
J.H.A. Baak 
. A.J.Noordzij- Bomer 
M.P. Noordzij (D) 
G. Antvelink 
H.J. Baak 
. G.H.A.Baak (D) 
. W.C.Pieterse- Oortgiese 
P. Odink 
. J.Odink- Bruntink (D) 
. G. Bouman 
H. Hartemink 

T. Walterbos 
. G.C.B. Arnold 

Borculoseweg 14 
Kattenborg 2 
Noachweg 2 
Borculoseweg 8 
W. Sluyterweg 21 
Winterswijkseweg 20 
Winterswijkseweg 20 
H. ten Catestraat 1 
Rekkense binnenweg 14 
Komngsbult 24 
Peerdskerkhof 41 
Grotestraat 35 
Oude Deventerstraatweg 
Oude Deventerstraatweg 
Gaaiweg 45 
Prof. Henketstraat 35 
K. Doomianstraat 16a 
Grotestraat 114 
Bronkhorstkamp 4 
Chnstinalaan 5 
Veenstraat 115 
Schdppensteastraat 1 
Schdppensteastraat 1 
Schipbeekweg 13 
Doktersbleek 5 
Burg. Wilhelmweg 24 
Merel straat 8 
Borculoseweg 68 
Rietkamp 1 
Rietkamp 1 
de Lindevoort 24 
Forstmanstraat 15 
Forstmanstraat 15 
Traland 21 
Vogelenzangstraat 44 
Vogelenzangstraat 44 
Borculoseweg 51 
Ruskesslatweg 2 
Hassinkstraat 24 
Helperbnnk 61-115 

7151 MP 
7151 XG 
7152 CN 
7151 MP 
7273 SM 
7152 CX 
7152 CX 
7151 ZK 
7152 AK 
7152 GP 
2400 
7151 BB 
8017 BB 
8017 BB 
7331 KN 
2628 KK 
7151 DM 
7151 BG 
7151 DJ 
3761 BP 
7511 AT 
7151 EB 
7151 EB 
7437 BV 
7151 ES 
7151 AB 
7151 TH 
7151 MS 
8051 ZL 
8051 ZL 
7157 AL 
3551 VK 
3551 VK 
7152 GE 
7151 VD 
7151 VD 
7151 MS 
7157 BK 
7156 LZ 
9722 EK 

Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Haarlo 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Mol (België) 
Eibergen 
Zwolle 
Zwolle 
Apeldoorn 
Delft 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Soest 
Enschede 
Eibergen 
Eibergen 
Bathem 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Hattem 
Hattem 
Rekken 
Utrecht 
Utrecht 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Rekken 
Beltrum 
Groningen 

2-14 

1-2-3-8-11-12-14-15 

3-10-12-14-15 

3-5-8-10-11-12-14-15 
3-4-5-11-12-13-14-15 
1-2-3-6-7-11-14-15 
3-11-12-13-14-15 

1-3-4-6-11-14-15 

1-5-12-15 

3-4-8-15 

1-5-12-15 
1-2-5 
3-7-8-11-12-14 

5-8-12-15 

3-4-6-11-14-15 

1-2-3-4-5-8-11-12-14 
11-12 
3-11-14 
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415 Dhr. T. Schepers 
416 Dhr. A.H. Leusink 
417 Dhr. J.B. Siimielink 
418 Mevr. A.te Bogt- Zeggelink 
419 Dhr. E.L. Hungerink 
420 Mevr. A.C.M.Koper- Hovius 
421 Dhr.B.C. üdink 
422 Dhr. D. Blankvoort 
423 Dhr.J.A. Papen 
424 Dhr. W.J. Markerink 
425 Dhr. H. Nahuis 
426 Mevr. W.A. Wiericx 
427 Dhr. W.M. Elshof 
428 Dhr. G. Ooink 
429 Dhr. A. Westhuis 
430 Dhr. A. te Nijenhuis 
431 Dhr. H.H.A. Karnebeek 
432 Dhr. 6.D. Temmink 
433 Dhr. H. Jührend 
434 Dhr. W.G.B. Wientjes 
435 Dhr. H.J. ter Horst 
436 Mevr. D.W. Nijland 
437 Dhr. L. te Vaarwerk 
438 Mevr.H.G.ten Bruggencate- Bijker 
439 Dhr. W.J. Klein Gunnewiek 
440 Dhr. G.H. Voortman 
441 Dhr. H.B. Hulshof 
442 Dhr. Th.A. Zieverink 
443 Dhr. H.J. Smits 
444 Dhr. S. Geesink 

Groenloseweg 26 
Havelandweg 3 
De Koerboom 8 
Hoornhorststraat 2 
Hupselseweg 69 
Hoogkamp 44 
Nachtegaalplein 9 
W. Sluyterstraat 14 
Kormelinkweg 10 
J.W. Hagemanstraat 57 
Hölterweg 24 
Nachtegaal straat 17 
Nieuwstraat 24a 
Burg. Smitsstraat 5 
't Brendeke 12 
Leugenmorsweg 4 
Huttendijk 8 
Lariksweg 54 
De Blenkenkamp 4 
Hagen 11 
Leliestraat 32 
Nachtegaal straat 35 
Lintveldseweg 2 
van Heemskercklaan 33 
Nachtegaal straat 20 
de Blomsgaarden 11 
Eimersweg 3 
Grolseweg 38 
W. Sluyterstraat 9a 
Kattenborg 20 

MUTATIES 
035 Dhr. A.J. Mellink 
061 Dhr. J.J.M. Eppink 
173 Dhr. H.W.G. Grijsen 
179 Dhr. A. Geesink 
128 Mevr. G.Hesselink- Berendsen 
260 Mevr. M.de Boer- Daatselaar 
195 Dhr. W.J.M. Pierik 
126 Mevr. T.Stam- Bartelink 
249 Mevr. G.Roes- ter Weeme 
30 Mevr. W.J.R. Terpstra- Lensink 

Diekerweg 3 
Hupselsedijk 6 
D. v.d. Waardenlaan 21 
Eikenlaan 52 
Weurden 71 
Gladiolenstraat 1 
de Maat 5 
Rekkense binnenweg 15 
de Maat 1 
Nieuwstraat 30 

7151 HW Eibergen 
7157 CK Rekken 1-2-3-5-8-11-12-13-14-15 
7152 DK Eibergen 1-2-3-4-5-8-11-12-14-15-16 
7156 MS Beltrum 
7151 NR Eibergen 
7152 GK Eibergen 3-11 
7151 TX Eibergen 
7151 DW Eibergen 
7151 NM Eibergen 
7151 AE Eibergen 
7157 AH Rekken 1-5-15 
7151 TT Eibergen 
7141 BZ Groenlo 
7151 BP Eibergen 
7152 BT Eibergen 
7151 ML Eibergen 
7157 BN Rekken 
7151 XS Eibergen 1-5-6-10-15 
7151 EC Eibergen ' 
7151 CA Eibergen -î  
7151 GJ Eibergen "̂  
7151 TS Eibergen « 
7151 NK Eibergen 
3843 XN Hardewijk 3-12 
7151 TR Eibergen 
7151 AL Eibergen 
7151 HB Eibergen 
7156 LA Beltrum 3-11 
7151 DW Eibergen 
7151 VG Eibergen 

7157 BC Rekken 
7273 PN Haarlo 
7602 GL Almelo 
7151 WT Eibergen 
7101 NZ Winterswijk 
7151 WE Eibergen 
7151 RC Eibergen 
7152 AT Eibergen 
7151 RC Eibergen 
7151 CE Eibergen 
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