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Van de redactie 

Een aantal boeken van Hella Haasse (1918-2011), geboren en getogen in het toen
malige Nederlands-Indië, heeft het leven aldaar als onderwerp. Heel bekend zijn 
Oeroeg, waarmee ze doorbrak, en Heren van de Thee, haar grootste succesroman. 
Haasse heeft eens gezegd datje nooit los komt van de plaats waar je geboren bent 
en kind was, waar je zintuigen zijn ontwaakt en waar je voor het eerst bewust 
dingen om je heen bent gaan bekijken. Dat hou je altijd bij je. Het is de grondstof 
die je heeft gevormd zoals je bent. 
Dit is een van de redenen waarom zoveel mensen enthousiast bezig zijn met lo
kale historie, streekgeschiedenis of familiegeschiedenis. Aart ten Hoopen is daar 
een duidelijk voorbeeld van. Hij is geboren en getogen aan de Parallelweg in 
Eibergen, woont al tientallen jaren elders en nu hij met pensioen is duikt hij in 
de geschiedenis van zijn geboortedorp. Hij verhaalt in dit nummer zijn dierbare 
herinneringen aan de muziekleraar. Jan Odink, alias Muziek-Odink. Bovendien 
laat hij ons uitgebreid kennismaken met het boekje met muziekaantekeningen van 
Jans vader, Gerrit Jan Odink, de 'spölleman'. 
Van hetzelfde laken een pak is Bert Heuvelsland. Hij woont al heel lang in Zeeuws 
Vlaanderen maar het contact met en de interesse in Eibergen is nooit verloren 
gegaan. Hij schreef een boekje over de geschiedenis van zijn familie. Een hoofd
stuk uit dat boekje gaat over het eeuwenoude pachtboerderijtje het Liesenbos in 
Zuid Rekken. Een Hendrik Jan Heuvelsland, afkomstig van de Kwinkweerd nabij 
Lochem, trouwde in 1888 met de weduwe van een Ter Huurne op het Liesenbos. 
U moet, wanneer u op weg naar Deventer of Amsterdam over het Lochemse in
dustrieterrein De Kwinkweerd komt en opziet tegen de tijdrovende files op de Al 
die u tegemoet gaat, maar eens denken aan deze Heuvelsland die vijf uur moest 
lopen van de Kwinkweerd naar zijn geliefde in Zuid Rekken. Hebt u alle tijd van 
de wereld en fietst u op uw gemak rond Rekken, dan kunt u het huidige Liesenbos 
gaan bekijken en een inschatting maken van hoeveel generaties daar geleefd heb
ben met al hun lief en leed. 
Zo'n zelfde overpeinzing kunt u maken wanneer u even doorfietst en dan neer
strijkt bij café Kerkemeijer in Rekken. Henk Sieben, Henny van Doorn en Harry 
Bleumink, die de geschiedenis van Kerkemeijer beschrijven, menen dat deze ge
legenheid vooral met vrolijkheid geassocieerd wordt, maar toch hebben de ge
neraties die er werkten en woonden voldoende kommer en kwel gekend. Wat 
bijvoorbeeld te denken van het uitbaterechtpaar dat naar Amerika emigreert met 
achterlating van de kinderen? Of van de uitbaters die naar Crosewick (Duitsland) 
vertrekken, dan naar Haaksbergen en vervolgens in Hilvarenbeek hun geluk be
proeven met een eigen tapperij? De ene uitbater gaat, de andere komt, voorspoed, 
geluk, teleurstelling en verdriet wisselen elkaar af, maar er wordt keihard gewerkt. 
Kerkemeijer heeft zich in al die jaren een positie in de Rekkense gemeenschap 
verworven die niet meer is weg te denken. 
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De eindeloze wisseling van generaties is in de beleving ver weg wanneer Ton 
Esman in de serie Areheologische monumenten de gratlieuvels in de voormalige 
gemeente Eibergen bespreekt. Hij legt uit dat grafheuvels mede bedoeld waren 
om door middel van die voorouders hun rechten op de grond kenbaar te maken. 
Gratlieuvels naast nederzettingen zouden dus een vorm van gebiedsafbakening 
zijn. Bertus te Raa benadert de menselijke zorgen heel luchtig zolang wi-j 't de 
motte nog maor etten kunt en nen varsen karbenade op 't bod hebt. 
Mocht dit nog niet genoeg zijn dan geeft het zoekplaatje van Johan Baake u aan
gename afleiding. 

Geesteren, juni 2015 Bert van der Ziel 

Waar gehakt wordt vallen spaanders 
Hoezeer we ons best doen, er worden helaas fouten en vergissingen gemaakt. Het 
is daarom goed dat we kritische lezers hebben die ons daar zo nu en dan op wijzen. 
In het artikel van Wim Rhebergen over zijn interview met Hennie en Hermien 
Wesselink (Old Ni-js nr. 80, maart 2015) is het onderschrift van de klassefoto op 
blz. 14 niet juist, zo meldt ons J.C. Wabeke uit Soest. Het onderschrift moet zijn: 
Klassefoto van de eerste klas ULO 1955-1956 met rechts Hennie Wesselink 
In het boekje Oorlogsherinneringen van een onderduiker, 1940-1945 van Wim 
Heinen, zijn bij het plaatsen van foto's ook vergissingen gemaakt. 
Kas Mulder wijst ons op een fout in het onderschrift bij de foto van het zwaar-
gehavende huis van de familie Van Gelder aan de Burgemeester Smitsstraat (blz. 
15). De bom die achter het huis ontplofte had drie doden tot gevolg: Joop en 
Bertha van Gelder-de Jong en hun buurvrouw Annie ter Harkel-v.d. Werfhorst. 
Daarover is meer te lezen in Kom vanavond met verhalen. Eibergen in oorlogstijd 
van E.H. Wesselink (deel I, blz. 104/5). 
Op blz. 19 van het boekje van Wim Heinen meldt het foto-onderschrift dat het zou 
gaan om Johan Smits. Dick Somsen weet ons te vertellen dat het niet Johan maar 
zijn broer Hendrik Smits is. 
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Historisch Archief Eibergen 

Op zoek naar een ontbrekende schakel in de geschiedenis van een familielid? Het 
Historische Archief Eibergen helpt u graag. Dit keer twee voorbeelden die betrek
king hebben op verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog. 

Nummer v729 van de erelijst 
Theo Vellenga bezocht ons ar
chief met de volgende vraag: 
"Ik probeer het verhaal rond te 
krijgen van mijn broer, Jacob 
Vellenga, geboren op 20 mei 
1909 te Rotterdam en over
leden op 9 december 1944 te 
Sangerhausen (Duitsland). De 
gehele geschiedenis van de 
vier concentratiekampen heb 
ik nu rond en ik probeer zijn 
leven van voor de Tweede We

reldoorlog in kaart te brengen. Ik mis alleen de periode dat hij in Eibergen woon
de. Volgens de gegevens uit het Haagse archief is Jacob in 1933 verhuisd naar 
Eibergen. Verdere informatie ontbreekt helaas. Kunnen jullie mij helpen? 
In het bevolkingsregister van Eibergen vonden we geen persoon met de naam 
Vellenga. Daardoor moesten wij aanvullende vragen stellen. Waarom kwam Ja
cob naar Eibergen? Is hij vanuit Eibergen gedeporteerd? Was hij militair? Was 
hij leraar aan een school? Had hij iets met de Rekkense Inrichting te maken? 
Het kwartje viel toen Theo ons een afschrift uit het bevolkingsregister van Den 
Haag stuurde. Deze kopie was zeer onduidelijk maar een datum van de verhuizing 
naar Eibergen was leesbaar (14 augustus 1933) en in de marge van de kaart was 
handmatig geschreven: p/a Ds. Slot? Door deze vermelding maakten we op, dat 
het verband had hield met de Rekkense Inrichting. Dominee Slot was destijds 
directeur van de Rekkense Inrichting. Zoeken in het aparte bevolkingsregister van 
Rekken leverde echter geen resultaat op. Verder speuren in het bevolkingsarchief 
van de gemeente Eibergen leerde ons, dat er een apart register moest zijn voor 
verpleegden van deze inrichting. Helaas bestreek dit de periode van 1920 tot 1930. 
Dus voor de periode van aankomst van Jacob. Het volgende register van 1930 tot 
1940 was niet openbaar, dus waren we aangewezen op het archief in Doetinchem 
(ECAL). Daar werd de persoonskaart van Jacob Vellenga gevonden. Het bleek dat 
hij ruim twee jaar verpleegd was geweest in de Rekkense Inrichting. Ook stond er 
vermeld dat hij na ontslag in Rekken naar Staphorst was verhuisd. Hiermede was 
de periode van Eibergen, van ruim twee jaar, opgehelderd. Broer Theo was ons 
zeer erkentelijk. 
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Jacob Vellenga is op 1 augustus 1942 in Rotterdam opgepakt voor illegaal werk. 
In het Nationaal Archief staat hij vermeld op de erelijst van gevallenen onder 
nummer: v729. 

Ondergedoken bij Overkamp 
De heer en mevrouw De Groot uit Sassenheim bezochten ons archief in het kader 
van hun zoektocht naar de schuilplaats waar zijn (haar) (schoon)vader zich in de 
tweede wereldoorlog verborgen hield. De Groot is bezig een boek te schrijven 
over het verhaal van zijn vader aan de hand van 127 brieven die hij deels van zijn 
vaders' zus en deels van het archief van de provincie Limburg heeft gehad. In die 
provincie heeft de heer Sjef de Groot namelijk een belangrijke rol gespeeld in het 
verzet. Dat was de reden voor het onderduiken bij de familie Overkamp. 
Als dank voor onze hulp werd een artikel beloofd voor Old Ni-js over de onder-
duikperiode van vader in Eibergen. Wie weet kunnen we dat een volgende keer 
plaatsen. 

Haaksbergen / Eibergen, maart 2015 Hennie Floors en Ton Esman 

,..j:iiixmetimÊiitmiÊÊi 
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Excursie 6 mei 2015 

Omdat ik Eibergen al in 1952 voor En
schede verruilde, konden mijn vrouw en 
ik om ongeveer half elf de bus van Harte-
mink in Enschede opwachten, met daarin 
circa 50 opgewekte excursiegangers, bij 
restaurant Het Rozendaal. Bij de koffie 
met wat lekkers kregen we uitleg over 
de Vuurwerkramp van 13 mei 2000 door 
Titia Boitelle, onze gids voor Roombeek 
Enschede. Buiten gekomen werden drie 
plaatsen in de nabijheid bezocht, waaronder de plek, waar de vuurwerkramp in 
werkelijkheid ontstond, die met een bescheiden monument wordt gemarkeerd. 
Met nadruk werd de naam van Pi de Bruin genoemd, de architect die na de ramp 
vorm aan het nieuwe Roombeek heeft gegeven. Het monument bevindt zich op 
de Lasonderbleek, die ook onbebouwd zal blijven en verder omringd wordt door 
de z.g. grachtenhuizen en verder woningen, die naar eigen ontwerp werden ge
bouwd. Het was een arbeidersbuurt, waar ook nogal wat kunstenaars in de voor
malige textielfabrieken huisden. De buurt heeft een ware metamorfose ondergaan 
en bestaat uit drie clusters, plaatsen waar gewoond wordt en waar de diensten en 
cultuur zich bevinden. Het stratenplan is ongewijzigd gebleven. De uitvoerige 
rondleiding betrof tevens drie bomen, die de vuurwerkramp overleefden, het wa
tertje de Roombeek, dat een nieuw leven kreeg, enkele in oude stijl herbouwde 
woningen en verder een ander monument, om de herinnering aan deze verschrik
kelijke ramp levend te houden. Voor een rondgang in het museum De Twentse 
Welle, gehuisvest in de voormalige textielfabriek van Rozendaal, bleek de tijd 
eigenlijk wat kort, maar het was voldoende voor een eerste indruk. 
In Beuningen kregen we een nieuwe gids, een onderwijzer die veel jaren in deze 
plaats werkzaam was geweest. Hij kon beeldend en boeiend over de mooie omge
ving vertellen, waar destijds de opnamen voor de bekende tv-serie plaats vonden. 
Zo kwamen we langs de intussen verbouwde boerderij van Wildspieker, langs een 
Mariakapelletje, het mooie huis van Herman Finkers en diverse andere plaatsen 
om te eindigen bij Café Het Peulekc, dat ook een niet onbelangrijke rol in de serie 
speelde. Als je daar trouwens met 50 man binnen komt rollen, is het moeilijk om 
de originele sfeer van toen weer terug te halen. Het was niettemin erg leuk. 
Als kroon op deze dag met een gouden randje mag het afsluitende diner in het 
Sterrebos in Beuningen gelden. 
Het was een mooie dag. Weer heel mooi uitgedacht en georganiseerd voor het 
driemanschap Gerrie Klein Willink, Henny Floors en Dick Somsen. Hulde! 

Enschede, 4juni2015 Henk Bollen 



-7-

Onder de oude Ginkgo biloba: museumnieuws 

Het thema van de Maand van de Geschiedenis (ok
tober) is dit jaar: Tussen Droom en Daad. 
Gedurende deze maand houdt Museum de Scheper 
een columnwedstrijd op haar website. 
U wordt opgeroepen uw eigen column te schrijven 
over Droom en Daad in de wereld van erfgoed en 
museum. Op de Gelderse Museumdag, 24 okto
ber, wordt de uitslag van deze wedstrijd bekend 
gemaakt door Anne Doppen, kunsthistorica, nauw 
betrokken bij Gelders Erfgoed en de Gelderse mu
seumwereld en tevens lid van de Gelderse Staten 
voor Groen Links. 

Waar moet u aan denken bij het thema Tussen Droom en Daad? 
De eerste associatie is al gauw een bekend gedicht van Willem Elsschot uit 1910. 
In Het huwelijk schrijft Elsschot over een man die met spijt en afschuw zijn ouder 
wordende vrouw beschouwt. Hij overweegt haar dood te slaan en het huis in brand 
te steken om ergens anders een nieuwe liefde te vinden. Met name de vijfde (een-
na-laatste) strofe is bekend geworden: 

Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad 
staan wetten in de weg en praktische bezwaren, 
en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren, 
en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat. 

De herinrichting van Museum de Scheper is eveneens een worsteling tussen 
droom en daad geweest. Aan die droom van eenjaar of vijf geleden is veel over
leg en discussie voorafgegaan, er is veel enthousiasme en fantasie in gestopt en nu 
begint zich stukje bij beetje de nieuwe werkelijkheid uit te kristalliseren. Uitein
delijk lijkt dit nog wel op de oorspronkelijke dromen, maar er zit meer realiteitszin 
in de uitwerkingen. 

Maart 2015, interne verbouwing gestart. 

.•^AiiMSAiiiyt^L 
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Eén van de aandachttrekkers van de herinrichting is op dit moment de nieuwe 
herenkamer die Menno ter Braak doet herleven. In deze sfeervolle kamer met zijn 
boeken, zijn piano, zijn typemachine en de asbak met zijn pijpen, leest Ter Braak 
zijn boeken, schrijft hij zijn recensies en opiniestukken voor onder andere Het Va
derland, correspondeert hij met grote schrijvers als Thomas Mann, André Mairaux 
en Eddy du Perron. Menno ter Braak voerde ook een strijd tussen droom en daad. 
Hij droomde over een Duitsland zonder fascisme, over films, over literatuur. Er 
waren in de realiteit van die dagen heel wat wetten en praktische bezwaren die be
letten dat die dromen werkelijkheid konden worden. Uiteindelijk kwam Ter Braak 
tot een dramatische daad door kort na het begin van de Tweede Wereldoorlog 
zelfmoord te plegen. 

We zijn zeer benieuwd naar uw column over Tussen Droom en Daad in de wereld 
van erfgoed en museum. 

Eibergen, mei 2015 Paul Puntman, adviseur Museum de Scheper 



-9-

Het Liesenbos in Rekken 

Inleiding 
Het onderstaande artikel is ontleend aan het boekje Parenteel Heuvels land 1677-
2014 geschreven door Bert Heuvelsland en beschrijft een deel van de geschie
denis van de familie Heuvelsland in Eibergen. Het geslacht Heuvelsland stamt 
oorspronkelijk uit Lochem, waar in de buurtschap Klein-Dochteren nog altijd het 
Erve Heuvelsland staat. Deze boerderij werd gebouwd aan het einde van de 18*" 
eeuw. Daarvoor woonde de familie in de zogenaamde "Princenhutte", welke in 
1790 werd afgebroken maar waarvan de fundamenten in 2004 zijn teruggevonden 
bij de uitbreiding van het Staring college in Lochem. De Lochemse amateurar
cheoloog Ben de Graaf heeft aan de opgravingen een artikel gewijd in het oud
heidkundig tijdschrift Het Land van Lochem (uitgave no. 1, 2011). 
De geschiedenis van Heuvelsland in Eibergen begon in 1888 met de komst van 
Hendrik Jan Heuvelsland. Hij werd geboren in 1857 op het boerderijtje de Kwink-
weerd aan de Berkel in Lochem. Het plaatsje lag precies op de plek waar rond 
1931 het Twentekanaal is gegraven. Het Lochemse industrieterrein De Kwink-
weerd is er later naar genoemd. De naam was afgeleid van het Middelnederlandse 
quincken (snel bewegen) en weerd (uiterwaard). Het had te maken met de in die 
tijd snelle afspoeling en aanwinning van land door het riviertje de Berkel. Maar 
dit terzijde. 
Toen Hendrik Jan Heuvelsland in de late zomer van 1888 naar Rekken (gemeen
te Eibergen) verhuisde teneinde te huwen met de weduwe van Jan Hendrik ter 
Huurne kwam hij te wonen op het eeuwenoude pachtboerderijtje Het Liesenbos, 
vlakbij de Nederlands-Duitse grens. Het Liesenbos ligt tegenwoordig aan de Lan-
neversweg. Oude huisnummers zijn G176 en nog vroeger G138 en G104. 
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Geschiedcnis van het Liesenbos 
De eerste vermelding van Liesenbos vinden we in het verpondingskohicr uit 1646. 
De boerderij was toen eigendom van Tonnis Tanckinck en de bewoner was Derk 
Liessenbuss. De pachter gebruikte, /oals in die tijd de gewoonte was, de boer

derijnaam als achternaam. De naam verwijst naar een begroeiing van "liesen" of 
liesgras wat groeit op lage, natte grond. Het is een wel vaker gebruikte aanduiding 
in Nederland, in de buurt van Breda bijvoorbeeld ligt het 200 ha grote Liesbos. 

~^JU J^—ij,C:f, Cu-

- ^ " - ■^"•(c:'- /^-'v^-^ 
^ C - , V.,.. X ►ff/Cjc 

h-r-C""'' ^■'\:"-('' 
^ — ' < " - . ^ - o _ * • ■ * ^ . ^ . 

o - > — , 

De transcriptie luidt: 

Derk Liessenbuss, hoert 
Tonnis Tanckinck. Huys met een 
kamp van 2 molder saet, thientvrij, 
1/2 koeweyde, jaerlix op 15 gulden. 
Ponlschattinge: 2 gulden, 11 stuiver. 
161401572 

Verpondingskohier van de Heerlijl<lieid Borculo uil 1646. Buiirsciiap Rel(l<en. 

Archieven uit 1724 vermelden onder andere namen als Anneken Liesenbosch, 
gehuwd met Derck Averinck; Jenneken Liesenbosch, gehuwd met Tcunis ter 
Huerne; Aaltjen Liesenbosch, gehuwd met Hendrick Meerdinck; Harmen Liesen

bosch, gehuwd met Jenneken ter Horst en ten slotte Wolter en Gerrit Liesenbosch. 
in 1744 noteerde de nieuwe Rekkense predikant Frans Hendrik Adam Exalto 
d'Almaras, bij zijn rondgang door de gemeente, als lidmaat van de kerk Henders 
Liesenbosch en Wolbert Liesenbosch. De relaties tussen al deze personen is nu 
echter niet meer na te gaan, maar de meesten zullen waarschijnlijk op boerderij 
Liesenbos gewoond hebben. 
Op 29 december 1722 verkochten Anthony Oldenkotte en Jan Deggerinck voor 
650 gulden een stuk bouwland genaamd de Liesenbraek aan Harmen en Berent 
Lijsenbos, grenzend aan grond welke Harmen en Berent reeds in bezit hadden. 
Het grondbezit werd kennelijk vergroot. 
Op 22 januari 1738 werd de cavcnstede Lijsenbos en bijbehorende gronden door 
de eigenaren Garrit Lijsenbos en Stijntjen Hoenink verkocht voor 2396 caroli 
gulden aan de diaconie van Rekken. Vanaf dat moment behoorde de boerderij dus 
aan de kerk. Een cavenstedc is een kleine boerderij met een vaste schoorsteen. De 
verkopers Garrit en Stijntjen bleven echter wel op Lijsenbos wonen, maar nu als 
pachters. Mogelijk moesten zij verkopen vanwege een erfeniskwestie. Toen Garrit 
overleed hertrouwde Stijntjen op 29 mei 1749 met Garrit Bruggers, een zoon van 
Berent Bruggers. In 1750 bedroeg de pacht 25 caroli gulden per jaar. 
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Opzeggini^ van de pacht door Harmina Broekmole in 17H5. 
In plaats van haar handtekening zette ze een merkteken. 

De Bruggers' bewoning eindigde in i 785. Toen zei Harmine Broekmole, weduwe 
van Jannes Bruggers, de pacht op en droeg het Liesenbos weer over aan de diaco
nie, inclusief al het "gesaey op het land en alle mest". Er was achterstallige pacht, 
maar deze werd met 20 gulden verminderd vanwege een aan Harmen ter Huurne 
verkochte koe. Harmine Broekmole, afkomstig uit Winterswijk, en Jannes Brug
gers waren in 1777 getrouwd en hadden 2 kinderen toen Jannes overleed. 
Vanaf mei 1785 werd het Lijsenbos verpacht aan Derk ter Huurne voor een peri
ode van 12 jaar. De pacht bedroeg toen 28 gulden, achteraf te voldoen. Hij mocht 
er geen bomen planten, tenzij met goedkeuring van de kerk. Van het bijbehorende 
bouwland had de kerk het recht van de derde garve. De Ter Huurne's zouden ruim 
100 jaar op het Liesenbos wonen. 

De buurtschap waar het Liesenbos gelegen is heet Huurncrhoek. Een huurne is 
een vormnaam, vaak gebruikt voor een spits toelopend stuk grond. Ter Huurne 
als achternaam is vrij algemeen in de Achterhoek en Twente. Een uil 1598 date
rend overzicht van de bezitters van goederen en rechten in de mark van Rekken 
vermeldt als "haveners" onder andere de "Olde Johan ther Hiierne" alsmede de 
"Junge Johan ther Huerne". De koveners (keuterboeren) waren verplicht lijfdien
sten te verrichten voor het Huis Borculo. Derk ter Huurne, de nieuwe pachter van 
het Liesenbos, was ongetwijfeld een nazaat van een van de Ter Huernes uit 1598. 
Derk (1754-1828) was een zoon van Garrit ter Huurne en Geertje Jordens. Nadat 
hij weduwnaar was geworden van Harmina Oedink hertrouwde Derk in 1792 met 
Janna Lutjentankink. Er werden maar liefst zeven kinderen geboren op Liesenbos 
waaronder Harmen ter Huurne (1793-1865). Deze huwde in 1819 met Janna Hen-
drika ten Kulvc. Harmen volgde zijn vader op als pachter op Liesenbos. 
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Het Liesenbos zoals het er uitzag toen Hendrik Jan IL in^ hhiiid ci kwam wonen 

Harmen en Janna kregen drie kinderen, waaronder een zoon, Gerrit Derk ter 
Huurne (1828-1888). Gerrit Derk, een vermeend paardenhandelaar, bleef na zijn 
vaders dood als pachter op Liesenbos. Hij huwde in 1849 met Harmina Keiser 
(1823-1890). Er werden vijf kinderen geboren. De oudste zoon. Jan Hendrik 

ter Huurne (1852-1881) bleef eveneens op Lie
senbos. In 1878 huwde hij met Janna Hendrika 
Boevink. Ze kregen drie kinderen, Gerrit Derk 
(1879), Gerritdina (1880-1953) en Jan Hendrik 
junior (1881-1967). Jan Hendrik junior zou later 
met Albert Heuvelsland een timmerbedrijf begin
nen in Eibergen. 
Jan Hendrik senior overleed in 1881 op 28-ja-
rige leeftijd. Zeven jaar later, in april 1888 over
leed zijn vader Gerrit Derk op 60-jarige leeftijd. 
Op het Liesenbos bleven toen over de 65-jarige 
grootmoeder Harmina Keiser, de 31-jarige moe
der Janna Hendrika Boevink en de drie wezen Ter 
Huurne in de leeftijd van respectievelijk negen, 
acht en zeven jaar. Janna Hendrika was toen al 

Hendrik Jan Heuvelsland en zeven jaar weduwe en het was voor haar onmo-
Janna Hendrika Boevink in 1888. gelijk in deze situatie de boerderij voort te zetten. 
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Na vier maanden, op 7 september 1888 huwde ze met de Lochemse boerenknecht 
Hendrik Jan Heuvelsland. Getuigen bij het huweHjk waren twee veldwachters, 
een doodgraver en Hendrik Jan's broer Jan Willem Heuvelsland die toen in Haarlo 
woonde. Hoe lang Janna Hendrika en Hendrik Jan elkaar daarvoor gekend hebben 
en hoe ze met elkaar in contact gekomen zijn zullen we nooit weten. De afstand 
Rekken-Lochem was in die tijd toch altijd nog vier tot vijf uur "gaans". Of Hen
drik Jan's broer Jan Willem uit Haarlo daarin een rol gespeeld heeft? 

Heuvelsland op Liesenbos 
Vanaf 1 mei 1889 werd het Liesenbos officieel verpacht aan Hendrik Jan Heuvels
land voor ƒ 40,- per jaar en voor een periode van 2 jaar. Men wilde kennelijk eerst 
wel eens zien hoe Hendrik Jan het er zou afbrengen als nieuwe pachter. Hij was 
verplicht tot de derde garve van het bouwland De Woeste en eveneens moest hij 
jaarlijks 5 roeden heide of woeste grond in cultuur brengen. 
In 1904 was de pacht ƒ 60,- van 1910 tot 1915 ƒ 150,25 en in 1923 ƒ 246,60. De 
verhoging was mede gerelateerd aan toegenomen eigen gebruik van eikenhakhout 
en de toename van cultuurgrond door de ontginning (er werd bijvoorbeeld in 1920 
5000 m^ ontgonnen), maar ook door verbeteringen aan het huis op rekening van de 
diaconie. In 1925 stelde men vast dat de pacht in vergelijking met andere landsde
len wel wat aan de lage kant was en werd alles nog eens opnieuw getaxeerd. Men 
kwam tot ƒ 121,50 voor 3,03 ha bouwland, ƒ 167,- voor 4,18 ha weiland en ƒ65,-
voor het huis, alles tesamen ƒ 353,50. Wegens de moeilijke "tijdsomstandighe
den" werd in de jaren dertig een korting van 15% gegeven. 

Achterzijde Liesenbos in 1988 met geopende niendeuren. 



14

J. H. TER HUURNE EN A. H E U V E L S L A N D 
TIMMERLIEDEN e n A A N N E M E R S . 

Eibergen, '-'U^^ 1 9 2 7-

REKENINQ üO^ 

r-^e^ 

va^n J . H. ter H u u r n e e n A. H e u v e l s l a n d . 

.AitA^ 

ff f f a ^^ /i ^ ^ ^/ 
/ 
1/ 

,/^ "C^-^y^ 

^'r^'V^v ^S^é-cc^ 

/ 

/yêc>u<^- &&<j,-e. Y'//i-J^Ai' ■- fl t«

/ )( } iZu^ 

L Cf. L> 'y>^ rm ^-C-^-r-tnt ^a-^e.&~ 
a—o « (A ' ■ 

- ,7 
7 " 

Briefhoofd op rekening aannemers Ter Huurne en Heuvelsland, 1927. 

1': 

/ " 

^< 

1 <fo 

In 1893 woonde eveneens Hendrik Jan's vader Albert uit Lochem een tijd op Lie

senbos. Deze was al op leeftijd en woonde bij gebrek aan bejaardenzorg, beurte

lings bij een van zijn kinderen tot hij in 1899 in Lochem overleed. 
Tussen 1889 en 1895 werden er drie kinderen geboren op Liesenbos. 
De oudste zoon Gerrit huwde in 1917 met Arendina Johanna Hoenink en werd na 
de dood van zijn vader in 1937 de nieuwe pachter op Liesenbos. Later kocht hij 
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Nieuwstraat 65. gebouw cl dooi Jan Ik in li ik Ici Hmirne en Albert Heiivelsland 

de boerderij van de diaconie en werd daarmee eigenaar Een dochter van Gerrit 
woont in 2015 met haar zoon nog altijd op de boerderij. 
Dochter Hermina woonde aanvankelijk met haar man Albert Bats op de boerderij 
maar verhuisde al spoedig naar de Beltrumseweg in Eibergen. 
De jongste zoon Albert huwde op 26 mei 1921 met zijn buurmeisje Aaltje Stomps, 
afkomstig van boerderij De Christelijken, gelegen pal op de Nederlandse-Duitse 
grens. Ze gingen wonen op het adres A189 in Eibergen, aan de tegenwoordige 
Burgemeester Smitsstraat, waar in 1923 hun zoon Henk werd geboren. Albert was 
timmerman van beroep. 
De NV Houtindustrie De Nijverheid bezat wat grond en een timmerwerkplaats 
aan de huidige Nieuwstraat in Eibergen. In 1925 kochten Albert Heuvelsland en 
Jan Hendrik ter Huurne, Albert's oudere halfbroer uit Rekken, die op het Patrimo
nium woonde {"Hendrik van d'n bouw"), de werkplaats en de grond teneinde hun 
al in 1924 begonnen timmerbedrijf nu volledig in eigen beheer voort te zetten. De 
eerste grote klus was de bouw van een huis voor Albert zelf Dit verrees op het 
huidige adres Nieuwstraat 65. Het huis staat er nog steeds, maar is momenteel niet 
bewoond. Blijkens het bewaard gebleven orderboek had het timmerbedrijlje on
geveer 100 klanten in Eibergen en omgeving. De meest uiteenlopende werkzaam
heden werden aangepakt, variërend van reparatiewerk van meubilair, karren en 
wagenwielen tot de bouw van kippenhokken en timmerwerk voor nieuwbouw. Al
bert was eveneens koster van de Hervormde Kerk en stierf op 5 februari 1937 aan 
een longontsteking, opgelopen tijdens een tocht op een open wagen naar Groenlo. 
Hij was nog geen 42 jaar oud. Hendrik ter Huurne zette daarna het bedrijfin eigen 
beheer voort. 
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Liiilii/oio III f ik' /men kichlii^ van hel Liesenbos in Rekken 

Het Liesenbos werd, sinds Hendrik Jan Heuvelsland er kwamen te wonen in 1888, 
verschillende malen verbouwd. Momenteel kent de boerderij twee wooneenheden 
maar er wordt niet meer op geboerd. De nu bijna vier ecuwen oude plaats kan 
zodoende nog wel een tijdje mee. 

Hulst, mei 2015 Bert Heuvelsland 

Bronnen 
- Familie archief Heuvelsland 
- 'Vivat Oranije'- uit de geschiedenis van de mark van Rekken, Bennie te Vaarwerk 
- Regionaal ArehiefZutphcn, Albeeidingen van de verpondingskohieien van de 

Graafschap Zutphen, periode 1643... 1651, Afschrift Kreijnck 
- Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers (Doetinchem) 

• Stukken in/ake de verwerving en het beheer van de bouwplaats "Liesenbosch", 
0118 Hervormde Gemeente Rekken 1651-1981, archiefstuk 112 

• idem, pachtboekje H..I. Heuvelsland, archiefstuk 170 
- Transcriptie door Bennie te Vaarwerk. 
- Beeldmateriaal van Bart Heuvelsland en familie Ordelman. 

Auteur 
Bert Heuvelsland is geboren (1951) in Eibergen maar woont sinds 1970 elders, momen
teel in Hulst. Het contact met en de interesse in Cibergcn is daardoor echter niet verloren 
gegaan. 
Recentelijk heeft hij zijn familiegeschiedenis uitgezocht en gepubliceerd. Op basis daar
van /ijn enkele artikelen voorbereid voor de oudheidkundige tijdschriften Het Land van 
Lochem en Old Ni-js. 
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Café Kerkemeijer te Rekken 

Inleiding 
Café Kerkemeijer, aan de Rckkenseweg te Rekken, is in de gehele regio een be
kende locatie en één om wat voor bijeenkomst dan ook te houden. Iedereen in 
Rekken en omstreken heeft ooit in zijn leven wel eens een feest, vergadering of 
ander evenement in de grote zaai meegemaakt of zelf gegeven. Ook al worden er 
naast vrolijke- ook bijeenkomsten gehouden waarbij men hun geliefden herdenkt, 
toch is het zo dat zaal Kerkemeijer vooral met vrolijkheid associeert wordt. Reden 
genoeg om de geschiedenis van dit etablissement eens vast te leggen, temeer om
dat de zaal, café en overige activiteiten een indrukwekkende geschiedenis kent. 
Zo logeerde bijvoorbeeld de eerste dirigent van muziekvereniging Crescendo, de 
heer Willems, enige tijd in dit logement waar in 1895 de familie Effing de scepter 
zwaaide. 

Hoe het begon 
In 1872 werd de Rooms-Katholieke kerk in Rekken gebouwd. Deze was gewijd 
aan de Heilige Martelaren van Gorkum. Volgens goed gebruik kon het niet uit
blijven dat spoedig daarna, in de nabije omgeving, ook een café verrees. Johannes 
Bouwman, die op Poppink woonde (het huidige bouwbedrijf Roossink) voerde 
naast zijn beroep van landbouwer ook bouwopdrachten uit. Hij kreeg de opdracht 
om naast de kerk een café annex logement neer te zetten. De zuster van .lohannes 
Bouwman, Johanna Geertruida Bouwman, was de moeder van Hendrikus Kerke
meijer (1852-1928). Hendrikus Kerkemeijer was de eerste eigenaar van het café. 

Cafe B. J. ten Broeke. 
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Gerardus Johannes Hesselman was de eerste kastelein, tapper zo men dat in die 
dagen noemde. Hij trouwde met Antonia Huitink. Samen kregen ze drie kinderen. 
Antonia overleed op 13 juli 1878 en werd op het Rooms Katholieke kerkhof in 
Rekken begraven. Hesselman trouwde opnieuw met Wilhelmina Lindeman. Een 
dochter die geboren werd overleed al snel na haar geboorte. In september 1880 
emigreerde het echtpaar Hesselman - Lindeman emigreerden in september 1880 
naar de Verenigde Staten met achterlating van de kinderen uit het eerste huwelijk. 
Ze wilden eerst kijken hoe het hun beviel in het 'Beloofde land'. De kinderen 
werden zolang ondergebracht bij de familie Hesselman. Om wat voor reden dan 
ook kan niet meer achterhaald worden, maar de kinderen hebben hun vader nooit 
weer terug gezien. 

Een zouaaf wordt tapper 
Nicolaas Jongbloed had als zouaaf in het leger van de Paus gediend. Dit leger 
onder Frans bevel verdedigde de belangen van het Vaticaan (zie Harald Bleumink 
OldNi-js nr. 67, november 2010). Nicolaas Jongbloed was getrouwd met een zus
ter van Antonia Huitink, Christina Huitink (1840-1915) en werd de tweede tapper 
van Kerkemeijer. 

De overkant 
Nadat Nicolaas Jongbloed overleden was, trouwde Christina Huitink in mei 1888 
met Johann Gerhard Effing. Zij werden de nieuwe uitbaters. In 1897 begonnen 
Christina Huitink en Johann Gerhard Effing een kruidenierszaak annex tapperij 
pal tegenover het café aan de Rekkense weg. In dat pand (waar nu Jan Konniger 
woont) kregen ze een tapvergunning, Verlof A, wat wilde zeggen dat er alleen 
zwak alcoholische dranken geschonken mochten worden. 
Een neef van Antonia en Christina Huitink, Johannes Harbers en zijn vrouw Ber-
nardina Gesina ter Woorst, geboren op Ni-je Woerst in de Ape, werden de nieuwe 
uitbaters op Kerkemeijer. Hulp in de huishouding kregen ze van de moeder van 
Johannes, Gerharda Johanna Huitink die weduwe was van Jan Derk Harbers. In 
juni 1902 vertrokken moeder Harbers-Huitink, Johannes Harbers, Bernardina Ge
sina ter Woorst en hun drie kinderen naar het Duitse Crosewick. Ook daar werkte 
hij als tapper. In 1907 gaat het gezin in Haaksbergen wonen. Later vertrok het ge
zin Harbers-ter Woorst naar Hilvarenbeek om daar een eigen tapperij te beginnen. 
Op Kerkemeijer werden de 27-jarige Berend Jan ten Broeke en zijn vrouw, de 
23-jarige Johanna Geertruida (Trui) Bouwmeesters, de nieuwe uitbaters. In mei 
1919 vertrokken ook zij naar de overkant van de straat. Lang hebben ze daar ove
rigens niet kunnen genieten want zij overleed in augustus 1920 en hij in oktober 
1920. 

Familie Te Nijenhuis 
In 1921 kocht de Eibergse bakker Johan te Nijenhuis het pand van de familie Ten 
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Staande voor het pand v.l.n.r Iwee BeiLelarbeicters, Jans Kerixeiiiei/er (met vest), Anna 
Kerkemeijer, Betsie Lubbers, Trui Geesinck, postbode Hendrik Jan Roossink. 

Broeke. Johan te Nijenhuis, de vader van Gerard te Nijenhuis (Gerard van de 
bakker), was bakker van beroep en werd bakker Piet genoemd, naar zijn vader. In 
1927 verhuisde Johan te Nijenhuis met zijn gezin naar het bekende pand, aan de 
Rekkenseweg, waar ze tientallen jaren hun winkel, bakkerij en cafetaria hadden. 
De familie Konniger vestigde zich toen in het pand dat te Nijenhuis verliet. 

Jans en Hein Kerkemeijer 
Vanaf mei 1919 zwaaiden de broers Kerkemeijer, Jans (Johannes Antonius) en 
Hein (Hendrikus Hermanus), en zus Anna (Johanna Aleida Gertrudis) de scepter 
in café, winkel en boerderij. In juni 1920 krijgen ze hulp van hun broer Anto
nius Josephus Kerkemeijer en van Maria Geertruida Geesinck die als dienstmeid 
werkzaam was. Maria Geertruida bleef er werken tot aan haar trouwen in 1928 
met Bernard (Hendrikus 
Bernardus) Kerkemeijer 
die van beroep kippenfok-
ker was. Na haar huwelijk 
werd haar meisjesnaam 
overigens door de amb
tenaar, voor het gemak, 
verkort tot Gesink. Anna 
Kerkemeijer overleed in 
oktober 1936 waarna de 
jongste zus van Jans, ge
naamd Mina (Wilhelmina 
Johanna: 1917-1998), de Broers Kerkemeijer 
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helpende hand kwam bieden. Behalve naar het café en de winkel kon men ook 
naar de kapper. Eindjaren '30 had de uit Hengelo (O.) afkomstige Jan Bonke na
melijk een kapperszaak in het achterste gedeelte van het café. Op zondagmiddag, 
9 juli 1939 kwam Jan tijdens het zwemmen in de Berkel om het leven, hij werd 
maar 26 jaar oud. 
Jans Kerkemeijer bleef zijn leven lang vrijgezel. Hij was een ondernemende man. 
Naast zijn werk op de boerderij en in het café ging hij met paard en wagen de 
boerderijen langs met levensmiddelen. Later deed zijn broer Hein dit, omdat Jans 
zich vooral met bestuurlijke zaken bezig hield. Bekend waren het brood en de ei
eren waarmee hij ventte, zelfs tot aan Ammeloe. Hein Kerkemeijer had een oven 
achter in de schuur gebouwd waarin het brood werd gebakken. Verder was de 
verkoop van eieren een bron van inkomsten die in die tijd heel gebruikelijk was. 
Jans Kerkemeijer was, zoals gezegd, naast zijn dagelijkse werkzaamheden ook op 
maatschappelijk terrein actief Als bestuurslid van het Rekkens School- en Volks
feest was hij samen met Jan Pierik en Willem Berenschot ondermeer betrokken 
bij de oprichting van de folkloristische dansgroep De Plaggenmeijers. Dit vond 
plaats in 1945. Voor dansgroep De Plaggenmeijers is Kerkemeijer daarna allijd 
de thuisbasis geweest. Ook was Jans Kerkemeijer betrokken bij de oprichting van 
de Rekkense voetbalclub. Voor de voetbalclub bleef het café, totdat de kantine in 
1971 gebouwd werd, de thuishaven. Op zondagmiddag hielp de familie Konniger, 
die tegenover het café woonde, dan mee met kelneren. 

BIJ hel ajscheij van nicesler II Eijssink. Hij wordt toegesproken door pastoor Smit (1957). 

Jans Kerkemeijer zat vele jaren voor de Katholieke Volks Partij in de Eibergse 
Gemeenteraad en was enkele jaren wethouder. Ook kerkelijk was hij zeer actief 
Café Kerkemeijer, dat inmiddels een volledige vergunning had verworven, werd 
altijd druk bezocht. Omdat Jans Kerkemeijer een druk sociaal leven had, was het 
zijn zuster Mina die in feite de zaak draaiende hield. Naast het café en de winkel 
distribueerden ze ook eieren die ze betrokken van een aantal vaste leveranciers in 
de buurt. De eieren werden gesorteerd in een sorteermachine op de deel en werden 
in kisten verpakt van 360 stuks. Die werden vervolgens geleverd aan eierhandel 
Hilferink in Groenio die ze exporteerde naar Duitsland en Engeland. Zo bezorg
den ze zeker vijftien a twintig kistjes eieren per week waarbij de gehele buurt 
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werd ingeschakeld. Later leverden ze aan de firma Pothof te Lichtenvoorde. Vanaf 
1970 stopte deze bron van inkomsten. 

Ontmoetingsplek 
Met al hun werkzaamheden was café Kerkemeijer meer dan een café alleen. Het 
was in feite een centraal punt, de ontmoetingsplek van Rekken. In de vooroor
logse jaren was het café ook op zondagmorgen open. Velen hadden er een lange 
voettocht naar de kerk op zitten en wilden na de mis wel even bijpraten onder het 
genot van een lekker drankje. Toen men vanaf de jaren vijftig steeds mobieler 
werd, ging deze traditie verloren omdat men na de mis weer snel naar huis wilde. 
In het café werd, zoals dat gaat, van alles besproken. Op een keer moest men gaan 
kraomschudd'n in De Ape, ongeveer een kilometer verwijderd van het café. Na 
uitvoerig overleg liep men in optocht vanaf het café met een grote pillewegge op 
een ladder naar De Ape. De plaatselijke veldwachter liep voorop om het verkeer te 
regelen en de veiligheid op de weg te waarborgen. Op z'n eigen veiligheid lette hij 
wat minder omdat hij ook bij elke boerderij, volgens oud gebruik, zijn welkomst-
borreltje nuttigde. Al met al werd het een bijzonder vrolijke avond. 

Een nieuwe generatie 
Op een gegeven moment was de tijd aangebroken dat een nieuwe generatie het 
roer over ging nemen. In 1967 rolden neef Henk Kerkemeijer en Ria Konniger 
eigenlijk bij toeval in de wereld van de horeca. Op het Eibergse gemeentehuis had 
Jans Kerkemeijer via een ambtenaar te horen gekregen, er werd dus destijds blijk
baar ook gelekt, dat ze wilden trouwen en op zoek waren naar een woning. Oom 
Jans bedacht zich geen moment en stelde aan het jonge paar voor om de schuur 
achter het café te verbouwen tot woning. Het is niet met zekerheid te zeggen dat 
oom Jans op zoek was naar een opvolger maar feit is wel dat de schuur tot woning 
verbouwd werd. Henk en Ria trouwden en gingen in de nieuwe woning achter het 
café wonen. Ria zegde enkele maanden later haar kantoorbaan, bij confectiefa-
briek De Berkel in Borculo, op en ging fulltime meehelpen in het bedrijf Henk 
werkte in die tijd op de coöperatieve zuivelfabriek in Eibergen, in de volksmond 
ook wel Botterfabriek genoemd. Op 1 juli 1977 stopte hij daar met zijn arbeid om 
zich volledig met zijn bedrijf te kunnen bezig houden. 
Henk (Hendrikus Johannes Maria) Kerkemeijer (1942-2010) was de zoon van 
Gerardus Kerkemeijer, broer van Jans, en Marie Bouwman (1902-1942). Als kind 
verbleef Henk enige jaren in het gezin van Hein Kerkemeijer, een andere broer 
van Jans, die in mei 1940 trouwde met Marie Lubbers. Marie Lubbers was eerder 
getrouwd geweest met Antoon Konniger. Ze gingen aan de Rekkenseweg tegen
over het café wonen. De reden van de vroege verhuizing van Henk was, dat zijn 
moeder twee maanden na zijn geboorte overleed. Na de bevrijding in mei 1945 
ging Henk weer naar zijn vader terug die inmiddels getrouwd was met Rieka Nij-
rolder uit Holterhoek. Ze woonden op Popping (Roossink) aan de Apedijk. 
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November 1993 organiseerde de H.K.E een fotolentooinlelhng. 

Zalen worden bijgebouwd 
In 1967 trouwden Henk Kerkemeijer en Ria Konniger. Omdat het bedrijfin die 
tijd een fikse groeiperiode doormaakte en het café te klein werd om grotere ge
zelschappen te ontvangen, werd besloten om een zaal bij het woonhuis aan te 
bouwen. Voor de bouw werden de eeuwenoude gebinten gebruikt van een schuur 
van de familie Wolfs die toen nog aan het begin van de Apedijk woonde (nu Ver-
haaf). In april 1973 werd de kleine zaal geopend. Al gauw werd deze zaal ook 
weer te klein en werd er een grotere zaal achter gebouwd. Deze zaal werd in 1977 
geopend. Vanaf dat moment was het helemaal gebeurd met de rust. Het bedrijf 
werd opgenomen in de vaart der volkeren. Elke dag was er een activiteit: was het 
geen bruiloft dan was het wel een vergadering, bijeenkomst of een ander evene
ment. Elke Rekkense vereniging kent de zalen van Kerkemeijer. Om er enkele te 
noemen: de Carnavalsvereniging, die inmiddels al lang ter ziele is, de Katholieke 
Plattelands Jongeren, de toneelclub, kaartclub en de dartclub. Ook de onverge
telijke optredens van muziekvereniging Crescendo werden in zaal Kerkemeijer 
gehouden. Altijd werden de clubs warm welkom geheten, nooit was iets te veel. 
Ondanks hun drukke leven vonden Henk en Ria toch tijd om mee te dansen met 
De Plaggemeijers en dat deden ze vele jaren met veel plezier. 
Het waren drukke jaren voor Henk en Ria Kerkemeijer waarin ze alles gaven om 
er een gezond bedrijf van te maken. Ze zetten één ding voorop en dat was het be
drijf zo te runnen dat de gasten zich welkom voelden. De buurt accepteerde moei
teloos de drukte die zo nu en dan ook voor de 'overlast' van de muziek zorgde. 
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Receptie van het 40 jarig bestaan 
van de A B TB 
Hendrik Onstein en zoon Gerrit 
tekenen het receptieboek terwijl 
Annie Kerkemeier de koffie 
\ ei zorgd 

Jans Kerkemeiei bedient de 
gasten met een drankje 
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Waren in de jaren zeventig de feesten nog rond middernacht afgelopen, de jaren 
daarna werd het toch al gauw één a twee uur. Overbuurman Jan Konniger hield 
altijd goed in de gaten wie er muziek maakten. 
Zo trad het duo De Johanny's uit Haaksbergen in de jaren zeventig veel op. Ze 
waren zeer populair. Soms lieten ze gewoon hun muziekinstrumenten in de zaal 
staan, omdat ze enkele dagen later al weer moesten optreden. Ze speelden volgens 
een vaststaand repertoire. Wanneer ze aan het eind van hun optreden 'Bald auf 
wiedersehn' ten gehore brachten, wisten de Konnigers voldoende. Dan ging het 
raam dicht en konden ze naar bed. 

De Johanny 's Johnnv Goei mg, (links) en Jannie Wijlens 

Tijd om te stoppen 
Omdat de gezondheid van Henk Kerkemeijer achteruit ging en het na bijna veer
tig jaar hard werken welletjes was, gingen ze op zoek naar een opvolger. Deze 
vonden ze in José en Hennic Tjoink uil Diepenheim. In november 2006, enkele 
weken voordat ze ermee zouden stoppen, werden ze nog het slachtoffer van een 
vervelende inbraak waarbij behoorlijke vernielingen werden aangericht. 
Vanaf december 2006 werd het bedrijf verpacht aan de nieuwe beheerders. Met 
grote voortvarendheid pakten zij de zaak aan en bouwden achter de grote zaal 
een bowlingbaan. Ook organiseerden ze een kerstmarkt en een levende kerststal. 
Vanwege de ziekte van José moest de familie Tjoink al na vier jaar, in het voorjaar 
van 2010 stoppen. Enkele maanden later overleed Henk Kerkemeijer. Omdat het 
de familie Kerkemeijer aan het hart ging dat de zaak na zoveel jaren dreigde te 
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Man en paard lessen hun dorst na de optocht van het bloemencorso. 

stoppen, besloten ze het bedrijf nieuw leven in te blazen, zowel het café, de zaal 
als het winkeltje dat de oude sfeer van vroeger zo mooi heeft weten te behouden. 

Gewoon doorgaan 
Dat de familie Kerkemeijer koos voor een doorstart werd door de gehele omge
ving met grote vreugde ontvangen. Als vanouds werden er weer vergaderingen 
gehouden en bijeenkomsten georganiseerd. Op zaterdagavond 27 oktober 2012 
vond in Zaal Kerkemeijer een reünie van de Rekkense Instuif plaats. Dit was een 
evenement dat in de jaren '70 zeer populair was en door jongeren vanuit de hele 
regio werd bezocht. Het werd een prachtige muziekavond waarop de tientallen 
fans van weleer volop genoten. Ook de dj's van Radio Rekken Internationaal wa
ren weer helemaal in hun element. Op 28 september van het jaar daarop werd voor 
de tweede keer een reünie georganiseerd. Opnieuw was het een zeer geslaagde 
avond. Zo weet men bij de familie Kerkemeijer, waar Cliff Kerkemeijer nu de la
kens uitdeelt, steeds goed in te spelen op de actualiteit. Cliff is een zoon van Henk 
en Ria Kerkemeijer. Op 1 oktober 2014 werd er een informatieavond gehouden 
over het aantal asielzoekers dat eventueel in de leegstaande TBS kliniek Olden-
kotte gehuisvest zouden kunnen worden. Het hele dorp was toegestroomd om de 
plannen van het Centraal Orgaan Asielzoekers en de Gemeente Berkelland aan te 
horen. Op 27 december 2014 werd er een speciale Top 2000 party gehouden. Zo 
is zaal Kerkemeijer nu al bijna 150 jaar een belangrijke ontmoetingsplaats in Rek
ken en zal dit, naar wij hopen, nog in lengte vanjaren blijven. 

Rekken, maart 2015 Henk Sieben. 

Met dank aan Harald Bieumink, Henny van Doorn en Gerard te Nijenhuis. 
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Het Aantekeningenboekje van Gerrit Jan Odink 

Wie tussen de twintiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw in Eibergen een 
muziekinstrument wilde leren bespelen kon, naast de harmonieorkesten Excel
sior en Euphonia, terecht bij Jan Odink, 'Muziek-Odink' in de volksmond. Niet 
alleen mu/iekleraar maar ook dirigent en voortrekker/inspirator van diverse inu-
ziekclubjes en verenigingen als Tavcnu (de mandolineclub, opgericht in 1922) en 
het Eibergs Kamerorkest. 
Dus toen ik tegen mijn moeder begon over vioolles, nam ze mij mee naar Jan 
Odink aan de Kerkstraat 22. Daar kreeg ik van hem een viool en een lesboek te 
leen om vanaf dat moment een keer per week een half uur muziekles te krijgen 
voor 50 cent. Dat zal in 1957 geweest zijn, ik was toen 11 jaar. 
In eerste instantie kreeg ik alleen privéles, maar al gauw vond Jan dat ik best ook 
mee kon doen in het Eibergs Kamerorkest en nog wat later ook in andere losse 
combinaties waarin hij meestal zelf ook meespeelde. Ik heb die lessen de daarop
volgende tien jaren vol gehouden. 

Toch was ik niet zo'n ijverige leerling, muziek maken in het orkest was veel leu
ker en ik vond het ook helemaal met erg dat de les nogal eens verliep in sterke 
verhalen van Jan over mu/iek maken op bruiloften en partijen (dat had hij vroeger 
met zijn vader en broer gedaan) of over hoe je van een oude fiets een honingslin-
ger kon maken. 
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Jan Odink achter de strijkbas bij een concert van 
het Eihergs Kamerorkest in zaal Elim in 1967. In 
die tijd bespeelde schoenmaker Bernhard Noldus 
de bas. Mogelijk was hij bij dit concert verhin
derd. In zo 'n geval nam Jan Odink de partij waar 
en liet de directie over aan iemand anders (foto: 
persoonlijk archief). 

Eind zestiger jaren kwam er een eind aan 
de lessen, ik ging studeren in Groningen, 
de familie Odink verhuisde van de Kerk
straat naar de Prins Bernhardstraat en, nadat 
Jan ziek werd, werd het stil in huize Odink. 
Maar als ik bij mijn ouders in Eibergen was, 
ging ik nog wel eens bij hem langs. Bij een 
van die keren had hij tafel en stoelen aan de 
kant geschoven en een grote doos (formaat 
koelkast) vol oude bladmuziek tevoorschijn 
gehaald om die te sorteren en de incomplete 
stukken weg te gooien. Veel uit elkaar geval

len lesboeken en muziek van de toen al lang opgeheven mandoline vereniging. Ik 
heb hem geholpen om bij een fles door hemzelf gebrouwen honingbier de doos 
leeg te maken. 

Gerrit Jan Odink (1848-1933) had uit zijn eerste huwelijk een zoon: 
Frederik Jan Hendrik. 
Uit zijn tweede huwelijk met Christina Wilhelmina Bos (1863-1938) vijf 
kinderen: 
Hendrik Jan (Henk, 1892-1977), trompettist/pistonnist hij de Koninklijke 
Militaire Kapel in Den Haag 
Jan Hendrik (Jan, "Muziek-Odink", 1894-1973) 
Hanna Berendina (Hanna) 
Alherdina (Dina) 
Geertruida Wilhelmina (Trui) 

De ouders van Gerrit Jan waren Jan Hendrik Odink en Hanna Grooters, 
afkomstig van de Holters, nu Pagenboom, te Rekken. Zij woonden op de 
Wollen een pachtplaats van de Rekkense diaconie, waar Gerrit Jan werd 
geboren. Hij werd daarom ook wel aangeduid met de bijnaam Walters of de 
Walter. 

Uit: Diverse Genealogische Aantekeningen over Eibergse families. FJH Odink, Hengelo 
2004. 
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Foto van de familie Odink rond 1910 

Het Aantekeningenboekje van Gerrit Jan Odink 
Van de bodem van die doos kwam ook een klein, oud en smoezelig blauw/groen 
boekje te voorschijn. Op mijn vraag wat dat was vertelde hij dat dit het oude aan
tekeningenboekje was van zijn vader, waarin deze (en later ook hij en zijn broer) 
de muziek noteerde die ze speelden op bruiloften en partijen. Het kon ook wel 
weg vond hij, daar kon toch niemand wat mee. 
ik zei dat me dat zonde leek en dat het eerder iets zou zijn voor een museum. 
Waarop ik na een korte stilte met een lachje te horen kreeg: "Nóhja, as ie dat 
denkt, dan nem ie dat beukske moar met en as ter dan nog ooit ens een museum in 
Eibarge kump dan breng ie ut doar moar hen". 
Ik heb later thuis geprobeerd om wat van de muziek te spelen, maar dat bleek 
nogal lastig omdat het boekje door de ouderdom en door de behandeling tijdens 
de bruiloften en partijen slecht leesbaar is: er ging gezien de vlekken en kringen 
nogal eens wat bier overheen. Het werd dus opgeborgen en vervolgens vergeten. 
Totdat ik me tijdens de jubileumdag van de Historische Kring Eibergen in septem
ber 2011 bedacht dat toch gebeurd is wat Jan Odink niet voor mogelijk hield: Er 
is nu een museum in Eibergen. Het wordt dus tijd om te doen wat ik bijna 50 jaar 
geleden met hem heb afgesproken. Alleen wilde ik natuurlijk wel eerst weten hoe 
oud het boekje eigenlijk is en een idee krijgen van de inhoud. 

Oud en kwetsbaar. 
Ik ben begonnen met een fotokopie te maken, het boekje is erg kwetsbaar, het zou 
na een paar keer doorbladeren uit elkaar vallen. Omdat er op het kaft of in het 
boek zelf geen datum of naam leesbaar is (alleen op één blad staat de naam Gerrit 
Odink) kan ik de ouderdom alleen schatten. 

«<lfl><SuiiUk,.i)SiKili& 
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Detciil I Pa<iiiui 47. ii(>93 "Galopp Diabolo Gerrit Odink". Het grootste deel van het 
hoekje is geschreven in deze iets achteroverleunende muzieknotatie met titels in een hand
schrift met mooie krullen. Het handschrift van Gerrit zelf? 

De kern van het boekje bestaat uit met blauw en wit naaigaren bij elkaar gehouden 
bladen handgeschept papier. Dat deel stamt dus in elk geval uit een tijd dat lokaal 
nog papier uit lompen gemaakt werd. In het midden zitten een aantal bladen van 
dunner, gladder en machinaal gemaakt papier, zoals we dat tegenwoordig ook 
gebruiken. 
De meeste muzieknummers die er in staan hebben een simpele typering als: Wal-
zer, Gallopp, Kadrille, met hier en daar een toevoeging van de toonsoort of het 
instrument (klarinet, trompet, fluit) waarvoor het stuk geschreven is. Een aantal 
heeft een wat uitgebreider titel (Liliane-walzer, Walzer Jubila, Luisen Gallopp, 
Königs Gallopp), soms met bijschrift in een oud-Duits lijkend handschrift, is wat 
verder uitgewerkt en beslaan een hele bladzijde. Andere hebben geen titel en zijn 
duidelijk probeersels van niet meer dan een enkele regel. Daarnaast zijn ze bij het 
schrijven genummerd, maar later nog een keer met potlood overgenummerd. 

Muziekles in Ammeloe 
Gerrit hield zich bij zijn aantekeningen redelijk goed aan de conventies waar men 
zich ook heden ten dage aan houdt bij het noteren van muziek. Dat heeft hij van 
iemand geleerd, ook al was hij voor wat betreft het bespelen van een instrument 
misschien een autodidact. 
De streekhistoricus Hendrik Odink, een neef van Gerrit, vertelt in het verhaal 
Gaitjan van Eibarge dat zijn oom Gerrit op zeventienjarige leeftijd op klarinet in 
de leer ging bij de musicus Enden Gradus (te Winkel) in Ammeloe (Duitsland), 
twee uur lopen vanuit De Wolter, de boerderij van de Rekkense diaconie, waar de 
Odinks toen woonden. 
Kerkelijke autoriteiten hadden in die tijd blijkbaar flink schrik van de losbandige 
reputatie van "spöllekeerls". Hendrik Odink schrijft: 
'Toen mijn oom (...) zich ging bekwamen in de muziek (...) kwamen al heel spoe
dig de Rekkense diakenen bij grootmoeder met de boodschap: "Hanne-meuje, 
wiej hebt eheurd dat oewen Gaitjan muzikant wil wodden. Dat kö'w neet good 
heten. Doar kan neet wat van dat jonk wodden. Hee mot doar met opbollen. Atte 
dat neet dut dan mö'j hier van de plaatse of" 
Grootmoeder, voor geen kleintje vervaard, die juist op dat moment met de tang 
in de hand met het vuur bezig was, liet er dadelijk op volgen: "Doo wa'j neet 
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loaten kunt. Gaitjan blif spöllen en 
iejleu - met de tang wijzend naar de 
deur- der oet... doar he'j het gat van 
de dure'. 
Gerrit werd een bekwaam en geliefd 
musicus. Vooral aan de overzijde van 
de grens tot ver in het oude Munster
land werd geen bruiloft gevierd zon
der de Wolter.' 
Overigens was "Gaitjan van Eibar-
ge" de bijnaam van Gerrit Jan te Nij-
enhuis (1829-1906), een Eibergse vi
olist en spöUeman, zijn portret hangt 
in museum de Scheper in Eibergen. 
Volgens Hendrik Odink "ne slauw-
barg" die wel met de Wolter samen
werkte. 
Misschien hadden de spöllekeerls in 
Eibergen een afspraak: Gaitjan van 
Eibarge opereerde vooral in Twente, 
de Wolter vooral in Rekken en over 
de grens en waar genoeg te verdie

nen viel werkten ze samen. Beiden hadden ook muziekles in Ammeloe. Wie hun 
leermeester was is onduidelijk. Zowel de families Rotering als de ingetrouwde 
Tenwinkel had daar de bijnaam "Ennen". "Ennen Graats" zou dan houthandelaar 
Johann Gerhard Rotering (1821 -1879) kunnen zijn geweest. Mogelijk heeft Gerrit 
hem gekend: hij had al vroeg als hoofdberoep houtzager. 

Gaitjan van Eibergen,3' van links. 

Van leerboek naar aantekeningenboek 
Aan het handschrift te zien zijn de stukken door een viertal personen geschreven. 
Meer dan de helft van de muziekstukken in het boekje zijn door dezelfde ervaren 
muzikant geschrevenen en hier en daar voorzien van bijschrift in door mij niet 
te ontcijferen oud-Duits lijkend handschrift. Als dat door Gerrits leermeester is 
geschreven is het boekje dus in eerste mstantie leerboek geweest. Gerrit werd 
zeventien in 1865, dus het oudste deel van het boekje is dan uit dat jaar. Gerrit zal 
eerst de opgedragen muziek hebben gespeeld, maar daarna zelf stukken die hij 
hoorde hebben toegevoegd. 
Het aantekeningenboekje zal in elk geval ook als oefenmateriaal voor zijn zoons 
gediend hebben. Eerst om de stukken van Gerrit te spelen, later om net als Gerrit 
zelf stukken toe te voegen. Jan heeft zeker bijdragen geleverd, van het handschrift 
van Jan heb ik in mijn eigen muziekverzameling een voorbeeld uit de zestiger 
jaren gevonden waarmee zijn aandeel geïdentificeerd kan worden. 
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Hoelang het boekje in gebruik is geweest heb ik niet kunnen achterhalen. Jan heeft 
mij daarover niets verteld en zijn dochter Chrisje kon daar desgevraagd ook geen 
uitsluitsel over geven. 
Gerrit is op 85-jarige leeftijd in 1933 overleden. 

Detail 2 p5l, nolOl "l'rievoler Andante" Meerdere stukken o/> hel nieuw ew papier zijn 
in dit kriebelige maar verder goed leesbare handschrift geschreven. 

Detail 3: Een regel muziek die Jan Odink heeft opgeschreven rond 1965. Let op de over
eenkomsten met het handschrift van detail 2. 

Lezen wat maar net te lezen valt 
Daarna begon de lastigste klus: het lezen en uitschrijven in een digitale versie van 
de muziek zelf, zodat deze te spelen valt. Je komt dan verschillende problemen 
tegen die het lezen moeilijk maken, de muziek is slordig en snel neergekalkt, som
mige stukken zijn duidelijk probeersels, in een onconventionele schrijfwijze. Dat 
maakt de interpretatie soms lastig, nog afgezien van de hanenpoten. 

Verder is het boekje onmiskenbaar als geheugensteun meegenomen naar bruilof
ten en partijen: bladen zitten vol vlekken, sommige met kringen van natte biergla
zen die er op gezet zijn. Enkele stukken zijn zo vervaagd of vervuild dat er weinig 
van te maken valt. 
In totaal zijn 109 van de 115 muziekstukken op de 62 bladzijden redelijk leesbaar, 
maar het uiteindelijke resultaat klinkt daardoor soms toch wat bijzonder. 

Verdere interpretatie. 
Van de leesbare stukken, zijn er twee waarvan ik de oorsprong ken: pagina 58, 
nol09 is de Zilvervloot uit 1844, die heb ik op de lagere school geleerd en Guter 
Mond (p46, no92) is een Duits volksliedje uit 1800. Een arrangement daarvan uit 
de dertiger of veertiger jaren vond ik in de nalatenschap van mijn moeder. 
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Detail 4: p58, no 109. Zonder titel. Het lijkt het handschrift van een heel jonge Jan Odink, 
een ervaren muzikant zou dit stuk niet zo opschrijven. Pas bij uitschrijven in de gebruike
lijke notatie wordt duidelijk wat het is: "de Zilvervloot" van J.J. Viotta, uit 1844. 

Detail 5: pi6. no31. Is dit het handschrift van Henk? 

Het Gesellschaft.sliecl{p50, no98) is O wie liehlich ist's im Kreis, een drinklied uit 
Rhede, Kreis Borken, dat vond ik in het Volkskundearchiv Landschaflsverband 
Westfalen-Lippe, (zie www.lwl.org). 
De meeste titels zijn in het Duits geschreven, mogelijk zijn het van oorsprong 
Duitse liederen en volksdansen. Hendrik Odink vermeld dat Gcrrit tot ver in het 
Munsterland bruiloften opluisterde, ook Jan heeft me wel verteld dat ze vooral 
"achter Rekken en Oldenkotte" muziek maakten, altijd lopend vanuit Eibergen, 
zoals Chrisje toevoegde. 

Er zijn in Nederland slechts drie vergelijkbare boekjes met volksmuziek uit de 
negentiende eeuw bekend: het Vioolboek van Wiegcr Michicis Visser uit 1820, 
het Muzykhoek van Andries Kiers uit 1864 (beide nu in het Fries Historisch en 
Letterkundig Centrum Tresoar in Leeuwarden) en Muzijkstukken van schoolmees
ter Jacob Pieters Beukema uit 1840 (nu in museum Het Hoogeland in Warffum, 
Groningen). Het aantekeningenboekje van Gerrit Jan Odink uit eind negentiende 
eeuw is dus het vierde uit die tijd. 
Een eerste vluchtige vergelijking laat zien dat de muziekstukken van de Wolter 
niet in de andere drie bundels voorkomen. Ook een zoektocht op Internet naar de 
wat verder uitgewerkte stukken leverde weinig op. Waar de muziek precies van
daan komt, kan iemand met meer kennis van oude volksdansmuziek dan ik heb 
misschien vertellen. 

kiiiai>£i£iiiiA.AaA&iUuiMi 

http://www.lwl.org
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Het boekje en de digitale uitwerking heb ik begin februari 2015 overgedragen aan 
museum de Scheper in Eibergen, waar ook de klarinet van Gerrit Jan ligt 

Haren, mei 2015 Aart ten Hoopen 

Met dank aan Chrisje Lievers-Odink voor de foto's en de hartelijke ontvangst, aan 
Cees Tempel uit Borne die mij iets van de muziek in de huidige tolkloredanswe-
leld het zien, aan Ludgei Wenning-Schlottbom die via de Heimatverein Vreden 
mogelijk een naam kon geven aan de leermeester van de beide bekendste Eibergse 
spollekeerls en aan het Archiefteam van de Historische Kring Eibergen dat me 
wegwijs maakte in de genealogie van de tamilie(s) Odink 

Bronnen 
Odink, FJH , Diverse Genealogische Aantekeningen ovei Eibergse jamihes, Hengelo 
2004 
Odink, H , Gaif/an van Eihatge In Uit Kroniek en Volksmond van de Gelderse Achter
hoek Uitgave van Koks-Gest NV-Alkmaai, zonder jaartal (voorwoord tebruau 1965) 
www Iwl org/medienarchiv web/index 
www stichtingtoverbal nl 
www tort nl 
www tresoar nl 

Auteur 
Aait ten Hoopen, aan de Parallelweg in Eibergen geboren en opgegroeid, kreeg les op 
viool en altviool van Jan Odink, studeeide maiiene biologie aan de Rijks Univeisiteit Gro
ningen en was tot zijn pensionering werkzaam als docent aan de Landbouw Hogeschool in 
Groningen en Leeuwarden (tegenwoordig Van Hall-Larenstein) 
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Archeoiogische monumenten in Eibergen 

In voorgaande nummers van Old Ni-js heb ik kort geschetst wat de gemeente Ber
keiland zoal doet om archeologische verschijnselen in het landschap te registreren 
en te onderhouden. Uit inventarisatie blijkt dat er sprake is van een 36-tal archeo
logische monumenten in de gehele gemeente Berkelland. Daarvan bevinden er 
zich 33 in het gebied Beltrum/Eibergen/Rekken. 
Het merendeel van deze monumenten omvat landweren (9), nederzettingen (15) 
en grafheuvels (5). Voor het overige betreft het twee havezaten, een steenoven en 
een schans. 

Grafheuvels 
Alle vijf geïnventariseerde grafheuvels zijn gelegen in het werkgebied van onze 
kring, te weten in Eibergen (4) en Rekken (1). De Achterhoek kent maar weinig 
van dit soort monumenten. De Veluwe is met zo'n 700 grafheuvels aanzienlijk 
rijker bedeeld. Een gratheuvel (ook wel tumulus genoemd) werd vooral opgewor
pen in de periode van de late steentijd tot in het begin van de ijzertijd (tussen 2800 
voor Christus en 500 voor Christus). 
Aanvankelijk werd er per grafheuvel (gemaakt van grasplaggen) één individu 
begraven. Later, toen de heuvels overigens van heideplaggen werden gemaakt, 
kwam het voor dat meerdere mensen werden bijgezet. Rond de voet van de heuvel 
werd vaak een greppel of soms een palenkrans aangebracht. 
Duurzaam materiaal was in die tijd in deze streken niet voorhanden. Vandaar dat 
men de gedenktekens moest optrekken uit zand, plaggen en palen; het meest voor
komende materiaal dus. Toch bijzonder dat het allemaal nog zodanig duurzaam 
bleek te zijn dat we zelfs tot op heden de sporen van deze eeuwenoude grafmonu
menten kunnen waarnemen. 
In de gratlieuvels werden ook wel "bijgiftepotjes" aan de overledene(n) meege
geven. Ook daarvan zijn in Eibergen voorbeelden gevonden. Een afbeelding van 
één zo'n potje, dat gevonden werd in Mallum trof u aan op pagina. 7 van Old Ni-js 
nummer 79 (december 2014). 

Grafheuvels als gebiedsafbakening 
Archeologen zijn van mening dat grafheuvels, gelegen naast de nederzettingen, 
als gebiedsafbakening werden beschouwd. Ook zouden de grafheuvels mede be
doeld zijn om door middel van die voorouders hun rechten op de grond kenbaar te 
maken. Maar, zo vraag ik me af, moetje dan uitsluiten dat die mensen misschien 
uit louter genegenheid hebben geprobeerd hun stamgenoten/familieleden dicht bij 
zich te begraven? 
Overigens is wel duidelijk geworden dat de personen voor wie graflieuvels wor
den opgeworpen een zeker aanzien hadden. Andere, minder belangrijke indivi
duen, werden doorgaans in de vlakke grond begraven (vlakgraf). 

m^^ 
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Instandhouding van graflieuvels 
De grafheuvels liggen hier dooigaans in bosrijk gebied Ze staan daardoor aan 
nogal wat bedreigingen bloot Een boom kan gemakkelijk met de wortels de in
houd van een grafheuvel verstoren En als een boom om waait nemen de woitels 
nogal eens grote kluiten en daarmee delen van de inhoud van een heuvel mee naai 
boven Ook dieren zoals konijnen kunnen een grafheuvel doorgraven En het is 
zaak dat deze monumenten in takt blijven Enerzijds omdat zij aanwijzen waar 
vroeger bewoning in de nabije omgeving was, anderzijds omdat zij ons leren hoe 
in enkele duizenden jaren voor Christus met doden werd omgegaan 
De heer drs R R Datema van de Stichting Archeologische Monumentenwacht 
Nederland benaderde ons bestuur enkele maanden geleden met de vraag of zich 
onder ons ledenbestand mensen zouden bevinden die bereid zouden zijn om ge
durende een dag mee te helpen bij het opschonen en zo m stand houden van een 
of meer van de grafheuvels in de gemeente Het gaat dan om werk in de natuur 
Bijvoorbeeld het uittrekken van de opslag van berkenbomen, het dichtstoppen van 
konijnenholen e d Uiteraaid is bij zo'n klus deskundige leiding aanwezig Wij ho
pen dat belangstellenden zich zullen melden bij het secretariaat van de Historische 
Kring Eibergen zodat we misschien daadwerkelijk kunnen mee helpen aan het in 
stand houden van deze bijzondere landschappelijke monumenten 

Eibergen, januari 2015 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 MJ Velthuis en Drs R R Datema, 
De huidige toestand (2009) van de terreinen van (zeer) hoge archeologische waarde in de 
gemeente Berkeiland 
Eibergen 
Fietsen langs grenzen en graven Uit de serie Archeologische routes in Nederland 
Archeologische landschapselementen Bescherming beheer restauratie E J van Ginkel 
en B J Groeneveld LONL Utrecht 
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Ons zoekplaatje: nieuwe opgave 81 

Al jaren bevindt zich bovenstaande foto in het foto-archief van museum de Sche
per. Het jaartal 1982 staat op de achterkant vermeld maar niet de namen van de 
personen. Met het verstrijken van de tijd zal het alleen maar moeilijker worden 
om te weten te komen wie dit zijn. Vandaar de oproep om ons te helpen met de 
namen. Het gaat hier om een gezelschap van veertien personen, meest ouderen, 
die allemaal bloemen hebben gekregen van de dame rechts op de voorgrond. Wie 
kan ook ons deze keer helpen? 

De vragen zijn: 
- Wie kent één of meerdere personen? 
- Waar en wanneer is deze foto gemaakt? 
- Was dit bij een bijzondere gebeurtenis? 

Reacties, graag schriftelijk of per email, zijn welkom bij: 
J. Baake, Nieuwenhuizenstraat 5, 7161 VB Neede. 
Email: redactie@historischekringeibergen.nl 

mailto:redactie@historischekringeibergen.nl
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Ons zoekplaatje: oplossing opgave 80 

Meteen na het verschijnen van ons vorig nummer kreeg ik al een aantal reacties op 
Ons Zoekplaatje waarbij we op zoek waren naar namen van een groot gezelschap. 
Joke van der Wal-Meulenkamp denkt dat de foto gemaakt is ter gelegenheid van 
een jubileum van de Mountegg in de Grotestraat voor de voormalige Willem Slui-
tcrschool. Ook geeft ze nog een aantal namen door. Antje Baert-Muldcr uit Ter-
neuzen herkent ook een aantal personen waaronder directeur Nieuwcnhuizen (8) 
en Wim Bent (39), dat was mijn echtgenoot. Hij is in 1981 overleden. Paul van 
den Brand reageerde ook en volgens hem gaat het hier om de Eibergse Confectie 
Industrie van H. Sprick, die in 1955 zijn intrek nam in het gebouw van de Wil
lem Sluiterschool, die in 1953 voor onderwijsdoeleinden was afgekeurd. Hij geeft 
ook nog een aantal namen door, o.a. Mevr. Messink (18) die aan de Esweg 5 
woonde, .lannie Bekkers-te Loo herkent haar oom Wim Bent en verder zie ik op 
nr. 12 Wim Bennink, nu nog wonend in Eibergen. Bea Voorink-ten Cate schrijft 
dat zij woonde in de Grotestraat 126 en dat het confectiebedrijf in de jaren zestig 
was gevestigd in het naast gelegen pand, de voormalige Willem Sluiterschool. 
Het bedrijf had de naam Mountegg wat te zien is boven de ingang. Dit werd ook 
door meerdere inzenders opgemerkt. Erik Timmermans herkende meteen zijn va
der Lulof (Hermanus) Timmermans (5) die destijds vertegenwoordiger was met 
naast hem de collega's Huls (4) en Steenman (3) die in de buitendienst zaten en 
woonachtig waren in het Westen van ons land. Hij sluit af met: Sinds 1978 uit Ei
bergen, maar regelmatig terugkerend. Ook kwam er een reactie binnen van Ineke 
Brussaard-Nieuwenhuizen, de dochter van de toenmalige directeur. Ze weet niet 
precies meer wanneer de foto is gemaakt maar herkende wel meteen haar ouders 
(7 en 8). Mijn vader was directeur van dit bedrijf dat hij in 1948 had overgenomen 
van H. Sprick. Voordat het bedrijf in het schoolgebouw kwam, was het geves
tigd in het voormalige stationsgebouw. Van haar kreeg ik ook een aantal namen 
en sommige gezichten van vrouwelijke personeelsleden herinner ik me, maar ik 
weet er geen namen bij. Arie Vos (91) herkende niet alleen zichzelf terug, maar 
ook zijn moeder en zus. Bijna mijn hele familie werkte er, merkt hij op. Van Dini 
ten Dolle-Ruiters en Anny Wissing kreeg ik bijna een complete lijst met namen. 
Beiden weten nog dat de foto is gemaakt op 5 juni 1964 bij het 25-jarig bestaan. 
Het was een gezellige dag waarbij een soort optocht werd gehouden. De naam 
Wim Bennink (12) kwam bij vele inzenders meteen naar voren. Hij was hoofd van 
de Administratie en belast met de uitbetaling van de lonen dat destijds nog cash 
werd uitbetaald. Tot zover onze inzenders. We missen nu nog een viertal namen. 
Aanvulling, opmerkingen, verhalen of beeldmateriaal is nog van harte welkom. 
Iedereen bedankt. 

Johan Baake 
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Jubileumfoto 25-jarig bestaan van Mountegg op 5 juni 1964 

De foto met nummers is niet opnieuw geplaatst. Daarom moet u Old Ni-js nr.80 
erbij halen om naam en foto te bekijken. 

1. Arend Lodeweegs, orderadministratie, 2. Hr. Luimers, gepensioneerd hoofd
administrateur, 3. Hr. Steenman, hoofdvertegenwoordiger, 4. Hr. Huls, vertegen
woordiger, 5. Lulof Timmermans, vertegenwoordiger, 6. Mevr. Sprick, weduwe 
van de voormalige directeur H. Sprick, 7. Mevr. Martha Nieuwenhuizen - Van der 
Ploeg, 8. Bastiaan Nieuwenhuizen, directeur, 9. Marie Holtkamp, bandieidster, 
10. Gerrit Bomer, bedrijfsleider, 11. Bob van Santbrink, administratie verkoop, 
12. Wim Bennink, hoofd administratie, 13. Ans Willemscn, 14. Dini Timmernans, 
15. Mevr. Firing, 16. Mevr. A. Bomer, 17. Mevr. Lodeweegs, 18. Mevr. Messink, 
19. Betty Renskcns, kantinejuffrouw, 20. Mevr. Markerink, 21. Willie Bruntink, 
22. Annie Asschert, 23. Ria Elissen, 24. Dora ten Hoopcn, 25. Annie Pierik, 26. 
Annie ten Have, 27. Jannie Koopman, 28. Willie Meijer, 29. Mevr. Wittebroek, 
30. Gerda Pasman, 31. Hetty Hulshorsl, 32. Dinie Gelink, 33. Linie Winkler, 34. 
Mevr. Bergsma, 35. Mevr. Timmermans, 36. Mevr. Hoeben, 37. Geesjc Schoen
maker, 38. Thijs Schoenmaker, chef snijzaal, 39. Willem Bent, chef magazijn, 40. 

41. Mevr. Odink, thuiswerkster, 42. Mien Wielens-Boenders, 43. Mevr. Was-
sink, thuiswerkster, 44. Annie Koeslag, 45. Mevr. Jonker, 46. Hr. Poel, chauffeur, 
hij bracht en haalde de spullen bij de thuiswerkers op, 47. Mevr. Te Lintum, 48. 
Gerrie Relker, 49. Hannie Wennink, 50. Mevr. Floors, 50a. onzichtbaar , 51. 
Willemien Wormgoor, 52.J annie Boeink, 53. Christien te Brake, 54. Zie nr. 21, 
55. Rinie Wolfs, 56. Jo Harder, 57 ,58. Willie Vos, 59. Mevr. Vos, 60. Annie 
Schutten, 61. Aly Barts, 62. Jo Garritsen, 63. Jo Mulder, 64. Diny Hesselink, 65. 

, 66. Riek Koskamp, 67. Marietje Wilmerink, 68. Hermien Bartelink, 69. An
nie Minkema, 70. Gerda Lammmers, 71. Paulien Cornelesen, 72. Leida Schutten, 
73. Minie te Deeseke, 74. Dini Ruiters, 75. Rita Tank, 76. Gerda Krebbers, 77. 
Truus Stcllinga, 78. Rikie Forkink, 79. Gerda Schutten, 80. Willy Abbink, 81. Jo 
Meijer, 82. Jannie Gelink, 83. Willemien Meijer, 84. Trees te Molder, 85. Gerrie 
Haarman, 86. Alie Gelink, 87 ,88. Dini te Riet, 89. Wim te Riet, 90. Mevr. 
Te Riet, 91. Arie Vos, 92. Hennie Willemsen. 
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Könt wi-j eur dan nog etten, dokter? 

Het was rond 1900 veur de gemeente Eibarge neet makkelijk um ecn gemeente
veearts te kriegen. Ton was 'n veedokter d'r ok nog keuringsarts bic'j. Veur 1908 
was 'n zekeren J. Vlaskamp veearts in Eibarge. Hee was etrouwd met ecn zuster 
van kruidenier Voltman. Ik wette neet of ieleu daor ok de boskoppen deden. Ums-
geliek had dat te maken met de karke waor Voltman hen ging. Of neet hen ging. 
Maor laote wie'j 't neet over de karke hebben. 
Zo as ik al zae was in 1908 Vlaskamp d'n veedokter in Eibarge. Nao Vlaskamp 
kwam dokter Douma in Eibarge. Maor Douma had 't al vlot bckekken. Hee kon't 
bliekbaor neet vinden met de boeren en ging vot. Noo was d'r in dee tied volle 
vraoge naor een veedokter. De heren doktoren konnen overal terechte. Nao Dou
ma kwam dokter Moerkerken van der Mculen. Ok den bleef neet lange. In 1911 
kwam dokter Feberwee. Ieleu begriept al wal, 't was ecn kommen en gaon van 
veedoktcrs. Ecn ongelukkig spöl. 

Het had nee volle scheld of Feberwee was ok al zo wacr vot cgaone naor Borculo. 
Want wat wilt geval. In Borculo hadden ze veur 'm ecn hoes klaor staon. Een mooi 
hoes met 'n neet al te hoge huur. Veur vief en twintig gulden in de maond was 't 
good wonnen. Ieleu kunt begriepen dat dokter Feberwee daor wal aorne naor had. 
Maor ton worden in Eibarge den gemeenteraod zo haeneg an een kaere wakker. Ze 
beslottcn um in Eibarge ok ecn dienstwonning te bouwen. Met dat in 't verscheet 
sloog Feberwee 't anbod oet Borculo of en bleef hee in Eibarge. In 1913 was 't 
hoes klaor en kon 'n dokter ziene ambtswonning an de Grolsestraote betrekken. 
De Grolsestraote werd vrogger ok wal de Veldstege eneumd, maor now heet 't de 
J.W. Hagemanstraotc. Feberwee bleef'n veedokter töt 1921. Ze mostcn ton effen 
geduld hebben veurdat d'r waer een niejen dokter was. Maor in augustus 1922 
hadden ze d'r toch waer ene vonden. En dat was dokter H.P. Piel. 

Noo mot ieleu effen good oppassen. Want a'j good kiekt dan zee'j 'm net op zie-
ncn motor op Rekken an knappen. Jao, hee hef de vaart d'r waer good in. Ik zoUe 
mie maor waam, want hee jcg oe zo van de sökke. Och, daor he'j 't al. Heb'k 't 
oeleu neet ezegd. Noo mo'j toch 's kieken. Wee kump daor strontnat oet de götte 
kroepen. .lao, jao, dat is he, dokter Piel!!! 
Evert hef net de del Ie keert. Rustig zit hee op de melkistc te kicken naor de becste 
dee vraedeg ligt te nereken. Op zien gemak trok hee aan ziene piepe. At Dieke 
um hier de koffie ok nog effen zol brengen dan had hee 't helemaole veurmekarc. 
Maor dan op ens vlög 'n endeure lös. in 'n deurgang stcct der ene met 'n leren jas 
an. Fxn lacren kcpkc op de kop. En 't water löp 'um oet de kontc. Vcur dat Evert 
ok maor iets kan zeggen begunt mie'j 'n dokter toch te vlcukcn en te tieren. Ut döt 
Evert met rech zaer an de aorne. Evert blif zo as altied kalm. Hee keek d'n dokter 
rustig an en löt 'um dan dudelijk wetten dat hee noo moet oetscheiden met dat 
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Woonhiiis voor veearts I LP. Piel in de jaren '2(i u,'/t/c ii"/_L;t cciiw uciii üe Grolseslraole, 
nil ,J. W. Hagemanstraat 61. (fotoeolleelie museum De Scheper) 

gevleuk. "le'j bunl hier bie'j mie op de delle en ik wille neet hebben da'j hier zo 
staot te vleuken en te tieren". 
Piel worden stille en kek Evert bedretten an. Jao, Evert had ok wal ezene dat 'n 
dokter helemaolc kopje onder was egaonc. Ton Piel zich 't kcpke van de kop trok 
kwam 't water d'r nog oet lopen. "Dokter, gaot maor op disse eier kiste zitten en 
doot oc aerst de bokse maor cns oet". Evert leep haeneg op de kokken an en efïen 
later kwam hee met 't pak van zien va wacr op de delle. Evert had nog wat cvon-
den in de tuugkistc. 
Helemaolc good passen deed 't dokter neet. Maor met een slukskc touw kreeg 'n 
dokter de bokse wal dichte. En de pette van va, den pasl'n 'um ok nog. 
Maor noo was d'r nog 'n probleem. Of Evert zicne fietsc ok een dag of wat kon 
missen? Tsja, at neet anders kon dan most 'n dokter de fietse maor mctnemmen. 
En zo fietsen Piel wacr op Eibarge an. Daags dcrnao kwam Berenpas de stoom-
fietse ophalen. Want ok daor leep 't water nog oet. 

Bie'j Mans en Coba was de motte al een dag of wat sloereg in de hoed. Mans wol 
vaort nog neet naor 'n dokter lopen. Laot wie'j 't eerst nog maor effen anzeen. 
Maor ton 'n ander'n dag de motte neet meer an 'n zomp kwam worden 't toch tied 
um 'n dokter bod te doon. Jao, 't was een beste motte. In november /o! ze d'r bie'j 
in trouwen. 

Al veur de meddag kwam dokter Piel d'r op 'n motor an knappen. De krielen 
vlogen net op tied an 't ziet. Berenpas had good wark cdaone, want de stoomfictse 
leep waer as een naejmechientje. 
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't Was maor effen of 'n dokter stond al in 't varkenschot en veulen luk an de motte. 
Mans kek al luk benauwd en zoog in gedachten de karbonades al an zich veurbie'j 
gaon. En ton mos 't hoge woord d'r toch maor oet. Hee kuchen aerst een betje en 
ton vroog hee een betje benauwd: "As 't eens is en 't mog eens waezen en ze zol 
eens dood gaon, zolle wie eur dan nog etten kunnen dokter?" Piel heurden amper 
wat Mans vroog. "Ik zet wel iets klaar. Kom vanavond maar langs om het op te 
halen!". 
Veur dat Mans 't in de gaten had joog 'n dokter al weer vot. Coba had in de was
kamer good eheurd wat 'n dokter had ezegd. Mans en Coba kekken mekare an en 
zonder een woord te zeggen leep Coba naor de kokken en zetten een paar kettels 
water op 't fe'nuus. Mans kreeg zich de ledder oet de hilde en zetten den al manks 
achter 't hoes. En zo worden 't nog ne drokken meddag veur Mans en Coba. 

Mans leet 't zich good smaken. Och, wat kan een varsen karbenade toch lekker 
waezen. Ton hee 't bod met zien kniepmes helemaole schone had en zich de hande 
an 't taofelkleed wol ofvaegen schot 't hum op ens te binnen. Ik mot nog wat 
ophalen bie'j dokter Piel. Zo vlot as hee kon kwam hee in de bene. Grep zich de 
pette van den kapstok. En daor ging't met ne rotgang op de fietse op Eibarge an. 
Jao, i-j mosten d'r toch neet an denken at zich 'n dokter had bedacht um 't grei 
effen langs te brengen. Wat had hee dan motten zeggen at de motte neet meer in 
't schot lag. Mans wist as gin ander dat at dokter Piel wat zae, da'j 't dan ok maor 
better kunt doon. A'j neet deden wat 'n dokter zae dan ha'j 't schaop an 't drieten. 
Strabant, dat was hee. 
Met ton Mans veur 't kesken stond um te kieken wat hee met mos nemmen zwaai
en de deure lös en stond Mans oog in oge met 'n dokter. "Dag Mans, je komt nog 
even wat ophalen voor de zeug? En? Hoe gaat het nu met het dier?" 
Mans schrok zich te basten en stond effen helemaole stief van schrik. Effen wist 
hee zich gin raod. Met de pette in de hand en een onröstigen blik in de ogen schra
pen hee zich d'n hals: "Rustig dokter, heel rustig dokter". 

Eibarge, mei 2015 Bertus te Raa 
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Prijslijst boeken (december 2014) 

Kom vanavond met verhalen. Eihergen in oorlogstijd - E.H. Wesselink 
Deel 1 - De Jodenvervolging, 1990 € 12,00 
Dee\ 2 - De moed der machtelozen, 1992 € 14,00 
Deel 3 - Hoe de oorlog is verdwenen, 1995 € 15,00 

De Holten Verzamelde gedichten - G. Odink € 7,00 
Boerenwerk - B.H.M te Vaarwerk en L.A. van Dijk € 7,00 
Geschiedenis van de Oude St.Mattheus van Eibergen - E.H. Wesselink... € 14,00 
Kostgangers van Onze lieve Heer - H. Odink en E.H.Wesselink € 2,00 
't les kan liejn - L.A. van Dijk € 5,00 
Oud Rekken in beeld - Joh. Baake (red) € 5,00 
Hendrik Odink, Folklore en Vroomheid in Berkeiland - collectief. € 5,00 
Hofte Vaarwerk en zijn bewoners 1188-1900 - B.H.M, te Vaarwerk € 18,00 
De Zwolse School - Harry Blanken en Willy Gelinck € 7,00 
Leven in Geleende Tijd, over Menno ter Braak - Leon Hanssen € 10,00 
In de baan van de windhoos. De Stormramp van 1 juni 1927 in de 
gemeente Eibergen (herziene uitgave) ~ B.H.M, te Vaarwerk e.a € 15,00 
Boerderij- en Veldnamen in Eibergen - E.H. Wesselink e.a € 20,00 
Ut maeken van Roderio - Joop Brens € 2,50 
Bloemensymphonie, Het wonder van Eibergen - J. Baake e.a € 20,00 
De Scheper - Geesje Gossink € 3,00 
Kleine Eibergse Historie in tien verhalen - E.H. Wesselink € 15,00 
Willem Sluyter anno nu. De kleine leeuwerik - A.J. Heideman € 3,00 
Old Ni'js, losse nummers 1 t/m 49 € 5,00 
50 t/m 80 € 6,00 

Genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. 
Boeken kunnen worden besteld via het bestelbiljet of telefonisch via 
Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen, tel.: 0545 472517 

Alle door de Historische Kring Eibergen uitgegeven publicaties, 
ook de niet meer leverbare, zijn te vinden op de website: 
www.historischekringeibergen.nl 

http://www.historischekringeibergen.nl


-44-

Historische Kring Eibergen: Bestelbiljet boeiden 

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: 0545-
472517). 
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 in geleende tijd. Over Menno ter Braak, 1992. 
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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) ^*?' 
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