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Van de redactie
Op vii|dagiTiiddag 20 mei jl opende de burgemeestei van de demeente lierkelland, loost van Oostiom, de ovei/ithtstentoonstelling '250 |aar landsgiens' in
Kiiltuihus t Spieker In de vorige uitgave van Old Ni-js kon u hierover lezen
De/e lei/ende tentoonstelling in 't Spieker is inmiddels weer onderweg naar een
volgende locatie De tentoonstelling in museum De Schepei ovei dit ondeiweip
zal nog tot oktobei van dit )aai te be/iehtigen /i|n Nu is het met /o dat ei sinds
1776 geen beweging is geweest in de gren/en die toen /ipi vastgelegd In hel boek
'Gren/en komen en gaan', uitgegeven in 1991 door uitgeverij Fagus te Aalten /ijn
een aantal artikelen gebundeld waaronder een van Henk Achterhof over grenscorrecties Hi| schri|lt daarin ondeimeei dat er op 21 april 1949 aan de NedeilandsDuitse grens grenscorietties plaatsvonden in het kader van een sooit van compensatie Stukken Duits grondgebied werden aan Nederland toegewezen In l960/i|n
deze 'correcties' weer terug gcdiaaid
Maar nu over tot de/e editie, die u nu in handen heelt Allereerst kunnen we u
melden dat de redactie van Old Ni-js uitgebieid is met twee enthousiaste leden te
weten Wolter Odmk en Peter van de Vondei voort Beiden /ijn vaardig met de pen
Wolter Odink is de /oon van Geriit Odink, De llolter, en vernoemd naar 'De smid
biej De Wolter' te Rekken Dit is een histoiieii|ke boeiden) in Rekken waar Boi
Foi Toch ooit een lied over heeft gemaakt In 1999 werkte hij mee aan de totstandkoming van de dichtbundel van /ipi vadei, 'Verzamelde gedichten' Deze bundel
stelde hij samen met zijn viouw Meiian, llennie Wesselink en Henk Kiosenbiink
In verband hiermee willen we u met onthouden dat het dit jaar precies 100 jaar
geleden is dat zi|n vader (iciiit Odink is geboren Woltei Odink is 61 |aai, met
pensioen en heelt nu mooi tijd om zich actiel in te zetten vooi de IIKI Op deze
manier wil hi| een bi)drage leveren aan het behoud van ons dialect en cultuieel
erlgoed Petci \c\n de Vondervoort maakte |arenlang deel uit van de redactie van
het Rekkense voetbalblad en werd belaamd om zijn boeiende interviews Hi) is in
1952 geboren in het Brabantse Haghorst en heeft daar tot zijn 23'^ gewoond Van
1981 tot een maand geleden werkte hij bij de voormalige Van Ouwcnallcr Vereniging Hij woont met zi|n vriendin Betsie van Kemenade in Rekken Schiijven en
interviewen zit hem sinds zijn 18' in het bloed In zijn geboortedorp was hij redactielid van het doipsblad We zijn bh) dat de redactie nu weer voltallig is In deze
uitgave van Old Ni-js leest u behalve de bijdiagen die u gewend bent een eerste
artikel in een reeks over invloedrijke viouwen in l ibergen Vaak zijn het mannen
die de aandacht op zich vestigen maar op initiatief van Peter Rutgers gaat het nu
over vrouwen die van zich hebben laten hoi en Met een algemene inleiding over
biogialieen bijt hij de spits al Vcidei is deel twee over de jeugdcultuui in het Eibergen van de jaren 70 en 80 uit de vorige eeuw in deze editie opgenomen Verder
zal Norbert Feltink, die als archeoloog, adviseui en botsiiecialist werkzaam is bi]
museum De Schepei, de komende uitgaven van Old Ni js elke keer iets veitellen
over de uitgebreide verzameling \^n Herman Schepers, de zogenaamde Herman
Collectie 7i]n nieuwe rubriek zal heten Stemmen uit het depot Veider hebben
Harry Paus, Wim Scholl en I lenk ter Agtci met alledaagse gegevens uit de I ibeig-
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se historie weten op te diepen. Zeer verrassend is het hoe /ij een nieuw hoofdstuk
aan de al /o rijke geschiedenis van Eibergen hebben weten toe te voegen.
We stellen het altijd zeer op prijs wanneer er reacties van le/ers komen op de
artikelen in Old Ni-js. Het zegt wat over hun betrokkenheid en het toont aan dat
geschiedenis nooit af is.
Allereerst enkele opmerkingen bij de uitgave over de Twee merkwaardige Gcerdinks, Old Ni-js no. 82, December 2015.
Een van de trouwe lezers van Old Ni-js stuurde Henk ter Agter een bericht met
enkele verbeteringen en een aanvulling. We geven /c hieronder weer:
Op bl/. 7 bovenaan staat dat Garrit in 1862 hertrouwde maar dat moet /ijn 1892.
Op bl/.. 11 staat dat Engelc trouwde in 1871 met (iarrit Bosman maar dat moet
zijn 1817.
Op bl/. 14: Arent Geerdink trouwde in 1864 met Susanna Cornelia Bliek.
Boeiend ook hoe .loke Pasman, .lan Baak en Henk ter Agter naar aanleiding van
de/clIde uitgave, naar aanleiding van hel Bijbeltje van Engcltjen Kleijn Haselberg, enkele bijzondere genealogische gegevens hebben weten te achterhalen die
anders in het vergeetboek waren blijven liggen.
Henry Leussenkamp reageerde op
het artikel over water-Gait .lan.
Old Ni-js 84, met de volgende
aanvulling wat betreft de Victoria
bioscoop. De Victoria bioscoop is
in 1946 opgericht door de vader
van Henry, Johan Leussenkamp,
Jan Kroneman en Reind Veldink.
Gedrieën vormden ze een maatschap. De /aal was eigendom
van Jan Kroneman, rijwielhandelaar Rcind Veldink verkocht de
kaartjes en Johan Leussenkamp
was de technische man. De eerste
voorstelling was op 6 september
1946 en in 1964 vond de laatste
voorstelling plaats. Er was een arbitragecommissie die scherp toezag of een film wel of niet door de
beugel kon. Begin zestiger jaren
zijn er ooit plannen geweest om
de bioscoop te verbouwen en te
verplaatsen, naar de plek waar nu
de HE MA staat, maar door teruglopende bezoekers aantallen /ijn
de/e nooit gerealiseerd.
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Met dank voor de reacties. De volgende uitgave zal een gedenkboek zijn met
daarin artikelen van Hendrik Odink die nimmer in boekvorm zijn uitgegeven. Dit
boek zal aan het einde van dit jaar verschijnen.
We hopen dat we met deze kleuren uitgave van Old Ni-js wederom een aantrekkelijke editie hebben voor u hebben samengesteld.
Namens de redactie,
Henk Sieben

Van de bestuurstafel
De jaarvergadering op zaterdag 9 april was goed bezocht. Deze bijeenkomst stond
onder andere in het teken van de veranderende bestuurssamenstelling. Voorzitter
Bert van der Ziel zat voor de laatste keer de ledenvergadering voor en nam vervolgens afscheid als lid van het bestuur. Vicevoorzitter Wim Scholl dankte hem
hartelijk voor zijn grote inzet de afgelopen jaren. Bert was zowel voorzitter van
het bestuur als voorzitter van de redactie. Hij noemde in zijn afscheidswoord onze
historische kroniek Old Ni-js, de corebusiness van de vereniging en heeft zich
daar vele jaren met hart en ziel voor ingezet zodat het goede niveau gehandhaafd
bleef Verder werkte hij aan de opzet van een erfgoedkoepel die alle historische
kringen in de gemeente zou omvatten. Niet alleen voorzitter Bert van der Ziel trad
af, maar ook bestuurslid Dick Somsen vond het welletjes geweest na zoveel jaren.
Hij kreeg dank voor zijn grote inzet voor de vereniging. Het bestuur prijst zich gelukkig dat Dick, ook al is hij geen bestuurslid meer, veel van zijn werkzaamheden
zal blijven voortzetten waaronder het verzendklaar maken van Old Ni-js. Het zittende bestuurslid Hennie Floors werd door de ledenvergadering voor een nieuwe
periode herbenoemd. Bovendien werd op voordracht van het bestuur de heer Arie
Ravesloot tot nieuw lid van het bestuur benoemd. Daarbij tekende de heer Scholl
aan dat de bestuursleden voornemens zijn om uit hun midden, zoals de statuten dat
aangeven, Arie aan te wijzen als de nieuwe voorzitter. De heer Ravesloot zal een
dergelijke benoeming per 1 juli 2016 aanvaarden. Tot die tijd blijft penningmeester Wim Scholl vicevoorzitter.
Het complete conceptverslag van de ledenvergadering is te vinden in onze website
www.historischekringeibergen.nl
Het bestuur.
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Onder de oude Ginkgo biloba: museumnieuws
Verleden en geheugen.
Iedereen wordt dement, als hij niet
voortijdig komt te overlijden. Het
verouderingsproces van de hersenen
is nog steeds niet te stuiten. Het geheugen met gebeurtenissen is als een
emmer met knikkers. De oude herinneringen /itten onderin en blijven
het beste bewaard. Als de emmer vol
is, blijft de nieuwe herinnering niet
meer liggen, dan moeten er eerst wat
knikkers uit. Je kunt het proces met
medicijnen proberen te fixeren, maar
het beste werkt preventie: bewegen,
geen alcohol, nieuwe dingen blijven
aanleren (bijvoorbeeld een mobiele
telefoon van een nieuwe generatie)
en regelmatig sociale contacten onderhouden.
BIJ denienlie woid jc vcigcclachiig, iiicl name op de korte termijn, je raakt de
grip op de organisatie van je leven kwijt, je abstractievermogen vermindert, je
vermogen om te redeneren neemt af en ook je semantische geheugen voor begrippen en betekenissen gaat achteruit. Dementie is echter pas de laatste fase. MCI
(mild cognitieve impediment) duidt op een geringe beschadiging van de hersenen
en kan een voorbode /ijn van een dementieel proces. Dan schort er iets aan het
geheugen, wordt de oriëntatie in tijd of plaats of bij personen minder, wordt het
aanleren van nieuwe vaardigheden lastig of gaat je aandacht, je taal of praktische
uitvoering (het bedienen van wasmachine, koffieapparaat e.d.) haperen.
Vaststellen of iemand dement is moet een psycholoog doen met psychologische
testen, hoe uitgebreider des te betrouwbaarder. Neurologisch onderzoek kan dit
ondersteunen. Een diagnose-fout, die nog wel eens gemaakt wordt, is dat dementie en depressie bij ouderen verward wordt, waardoor de behandeling niet meer
adequaat is.
Je geheugen kun je goed oelenen met geheugenspelletjes als Memory, maar ook
het oproepen van oudere herinneringen in reminiscentie-projecten is een goede
activering. Steeds meer oudheidkundige musea werken met reminiscentie-koffers, ook wel oh ja-koffers genoemd, waarin liefst thematisch spullen van vroeger
verzameld zijn. Thema's zijn vaak koffie, kapper, de was, sport. Bij het bespreken
oefen je niet alleen, maar werk je ook aan sociaal verkeer en aan het zelfvertrouwen van de mensen. De remimsccntic-koffer is uit te breiden met muziek van
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vrocger (liedjes /ingen bijvoorbeeld), geuren van vroeger (mottenballen, petroleum e.d.) en met oude lilms.
Museum de Scheper heeft met hulp van de afdeling gerontopsychologie van de
Universiteit Twente in verzorgingstehuis De Meergaardcn (Livio) een reminiscentieproject georganiseerd, waarin museale objecten tot onderwerp van gesprek
worden gemaakt en studenten psychologie de gesprekken mee-begeleiden en dat
weer voor studiedoeleinden gebruiken. Na de eerste, succesvolle, serie gesprekken werken we nu aan continuïteit.
Daarnaast iiangl De Scheper steeds een aantal schoolplaten op, die de bewoners
met kinderen van de Menno ter Ikaakschool bespreken. Afgelopen jaar hadden
we met de provinciale organisatie Cultuurpaet ook nog het project "de Berkel
vroeger en nu", waarin de bewoners oude ibto's rondom de Berkel bespraken met
groep acht van de Menno ter Braakschool. Samen gingen ze met de Berkelschippers ook de Berkel op. Die foto's exposeerden zij in De Meergaarden met nieuwe
foto's (gemaakt met de mobieltjes van de leerlingen) in een sfeervolle Bcrkelexpositie. Wethouder Joke Pot heeft de opening verricht en bezag de verschillende
dimensies van dit project met grote belangstelling.
Muscuin de Scheper heeft ontdekt dat in deze ouder wordende omgeving nog een
extra laak voor haar ligt. De toekomst van hel historisch museum ligt niet alleen in
handen van toeristen, maar ook van de bewoners van de regio en daarbij nemen de
ouderen een steeds gewichtiger plek in. Ouderen die er bij willen horen, hebben
het museum nodig.
I'aid Puntman

-7-

Excursie naar de Meyer Werft
Op woensdagmorgen 11 mei vertrokken we met een volle bus, mei Pcler als chaufleur, richting üuitsland. Het was mooi weer en onderweg konden we genieten van
het frisse groen en mooie bloeiende bermen.
De eerste stop was in Lingen waar we bij 'Am Wasserfall' Kafïee mil Kuchen kregen, wal wc ons goed lieten smaken. Daarna reden we door naar de Meyer Werft
in Papenburg. Jos. L. Meyer slaal er mei grolc letters op. I lel is een groot complex.
In twee overdekte bouwdokken worden de grote cruiseschepen gebouwd. Een
derde grote hal wordt gebruikt voor het snijden van staalplaten. V.n dan is er nog
een groot gebouw waar onder andere de rondleidingen worden ver/orgd.
We werden in twee groepen verdeeld. On/e rondlcidsler, Anni Röttger, een Duitse
l'ric/in sprak Nederlands. Zij vertelde eerst iets over de familie Meyer. Ze zijn in
1795 in Papenburg begonnen met het bouwen van schepen aan de rivier de Bnis.
Ook in Rostock heeft men een werf, daar kunnen de schepen direct de /ee in. In
Papenburg moei men via de lims naar de Noord/ec en kan men geen grotere schepen bouwen. Sinds 2014 is men ook in hel l'insc furku met hel bouwen van grote
cruiseschepen begonnen. De zesde generatie Meyer slaat nu aan het roer. Via een
film over het bedrijf, waar van het ontwerp lot aan hel te water laten van cruiseschip werd vertoond en daarna een portret over de generaties Meyer, kwamen we
langs beelden van alle schepen die gebouwd waren. Twee grote cruiseschepen
verlaten per jaar hel dok en nog wal kleintjes tussendoor. Op de/e schepen vcr-
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-8blijven 4000 5000 peisonen I let /i|n gewoon kleine doipen met alles er op en
et aan, lestaurants, zwembaden, tennisbanen, bioseopen en/
Van achtei een gla/en wand kregen we het /itht op twee cruisesehepen die in
aanbouw waten liet was allemaal mdtukwekkend moet ik /eggen Waar ik me
het meest over heb verbaasd dal bi| een bedii)! met 1100 werknemers daar, ook
op de film, ik maar enkele mannen met een helm op bi| elkaar /ag staan kt|ken
Alleen de lassers verrichten nog handwerk On/e rondleidstei /ei aan het eind "Ga
et maar met vanuit dal |e alles wat ik verteld hebt kunt onthouden, helemaal niet
wat de cijters betreft " Daai waag ik me dus ook met aan
Utetna ging het via Nieuweschans dooi het weidse Cjiunnigerlaand naar het 01de
Landschap Drenthe waat we in Otveile met /i)n rietgedekte boeideii|en tond de
btmk een uuitje konden tondki|ken
Tot slot leden we naat Den I lam waar we ons in testaurant De Beuk, onder napraten ovei de/e dag en kennismaken met taielgenolen, het dinet goed heten smaken
Uitgezwaaid doot de mensen van De Beuk ging hel op Fibergen aan, waai we tegen 21 00 uui moe en voldaan weet bi| Hartemink aiiiveeiden dei tie en llcnnie
bedankt vooi de/e bi|/ondete dag
Gezien Schuur
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Biografische verhalen, Eibergse geschiedschrijving
en vrouwenportretten.'
Mocht in Old Ni-js een verhaal verschijnen over hel leven van Doortje (Jellekink,
Betsy Prakke of Coen Strumphier dan is belangstelling ervoor gegarandeerd.
Waar komt die helangstelling voor verhalen over individuele levens toch vandaan? En wat heeft Eibergse geschiedschrijving daarmee vandoen?'
Populariteit van levensverhalen
In binnen- en buitenland is momenteel niel één literair genre zo populair als de
biografie. In ons land verscheen de afgelopen driejaar gemiddeld elke week één
levensbeschrijving, variërend van kunslver/amciaarster Helene Kröiler-Müller,
voetballer Wim Kieft en kardinaal Ad Simonis tot minister-president Jan de Quay.
Behalve on/c belangstelling voor hem of haar zijn er meer redenen voor de populariteit van levensbeschrijvingen. Zo vertelt bijvoorbeeld de biografie van Simonis niet alleen over hel leven van de kardinaal, maar ook over de grote tegenstellingen binnen de rooms-katholiekc kerk in Nederland. Biografische verhalen
zijn dan ook tevens populair omdat /ij naast een persoonli/kc ook een algemene
geschiedenis tot leven brengen.

Waarom dit artikel?
In de periode 2()()8-2()l3 werkte ik /elfaan een biografie, die van oud-burgemcester Frans Cappetti van Eibergen. ik had wel eerder artikelen en boeken geschreven, maar nog nooit over het leven van iemand. Tijdens dat onderzoek ervoer ik
dat het schrijven over een persoon heel anders is dan het schrijven over een zaak.
Wat ik in mijn verhalen voor Old Ni-js over de Hibcrgsc vlag (2009) of Kamp
Holterhock (2010) schreef, raakte mensen niet persoonlijk. In het geval van Frans
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Cappctti wél. Ik had le maken mei in leven zijnde familieleden, vrienden, mensen
uit zijn werkkringen en ... al was Cappetti overleden ook met hem/elll Bï} wat ik
over Frans Cappetti, zijn familie, vrienden en eollega's zou opschrijven, hadden
al die mensen zelf ook belang: hoe wordt over mijn vader gesproken, hoe wordt
mijn persoon beschreven, wat wordt onthuld, wat zou niét in hel boek moeten
slaan of juist wel? Na een interview belden mensen mij soms op om iets te benadrukken of juist af te zwakken! Al gauw bleek dat mensen mij bewust niet altijd
alles vertelden. En ook Cappetti zelf bleek in interviews en toespraken af en toe
de waarheid te hebben bijgesteld. Als schrijver van een levensverhaal leerde ik zo
snel te twijfelen aan veel van wal ik hoorde en las.
Dat was niet alles; ik kwam meer onzekerheden tegen. Alle mensen die ik sprak,
bleken soms zaken le zijn vergeten, soms zich zaken anders te herinneren en soms
informatie over zaken te hebben 'van horen zeggen'. 1 loc ga je om met hel geheugen van mensen waarop je niet voor de volle honderd procent kunl vertrouwen?
En daarbij zou het niet blijven. Zo nu en dan bleken gegevens te zijn verdwenen,
soms onjuist te zijn en dan weer waren ze niet openbaar. Hoe zou ik met zoveel
onzekerheden een waarheidsgetrouw beeld van mijn hoofdpersoon kunnen schetsen? En op welke waarheid zou ik mij dan moeten baseren? Die van Cappetti, zijn
familie, zijn meerderen, raadsleden, ambtenaren, burgers, zijn vrienden?

Ook I' ,' , ' . 1, ,;//(/ van de Ilislorisehe Kiin^ lüheri^en zijn biografische verhalen
geschreven die elk naasi een persoonlijke ook een deel van de h'.ihergse geschiedenis lol
leven hebben gebraehl.

De ervaringen die ik als amateurhistoricus tijdens het werken aan de geschiedenis van Krans Cappetti opdeed, wil ik hier gebruiken om lezers én (toekomstige)
auteurs van biografische verhalen handvatten te geven waarmee zij die verhalen
kritischer kunnen lezen, beoordelen en schrijven. Dit om te helpen de Eibergse
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geschiedsehrijving' te beschermen tegen vergissingen, vei vormingen en veiliaaiingen Ot dat nodig is^ Hoe zorgvuldig ik zclt ook meende te zi)n geweest bij het
schrijven van de biografie van Cappetti, na het vcrschi)nen ei van moest ik toch
een lijstje met coiiccties maken Oi dat erg is^ la, ik geel verkeerde inloimalie,
schets een onjuist beeld en - erger lezers en volgende auteuis nemen die onvolkomenheden weei mee in hun verhalen
Levensverhalen in Old Ni-js
Wie de vanal 19X6 verschenen jaaigangen van Old Ni-js dooi neemt en daarbij op
zoek gaal naai biogiahsche verhalen komt die in luime male legen Verhalen over
boeientamilies, ambachtslieden, winkelieis, buigemeesteis, industiielen, schoolmeesters, geestelijken en een enkele doktei De levensverhalen gaan met alleen
ovei de elite Wel heel veel ovei mannen' Ovei de levens van gemeenteraadsleden, amblenaien spoileis, kunstenaais en calehoudeis wordt niet geschieven
Ook met ovei die van iniichtingsweikers en militaiien * Opmcikelijk waai I ibergen zo verbonden is met de Rekkense Innchlmgen (Rl) en Kamp Holtcihoek
Voorheelden van biografische verhalen in HKI -publicaties in chronoloifische
volfforde
FJ de Leeuw, De famdie Boiicpiie m de ki/kdoos in Old Ni-js, 19X6, ni 2
E H Wesselink, c a (led ) liendiik Odink IHH9-I97^ I olkloic en Vroomheid in
Beikelland I ibeigen, 19X9
B H M te Vaarwerk, De Hof Te Vaatwerk enzqn bewoners IIHS-19ÜÜ, Libeigen,
2001
H E Grobbee, Eerste hurgemeestet van Beltrum, telg uit een voornaam geslacht
in Old Ni-js, 2002, nr4'5 [I B A van Hatenburgl
F H V^essehnk, Andi les Dull en üeeskein an I \ IK i^cn in Old Ni-|s, 2002, nr44
lansje van Dijk-Sijbiandij, Ikl levensverhaal \an Pohkidicke
in Old Ni |s,
2002, nr45
Bert van der Ziel, Willem Bomei nen kiinstsc hildet den hoessc hildei wodden urnda'/ van kunst neet etten kont in Old Ni-js, 2004, ni 50
Herman Weekhout, Ie l iheii^se loots vergeet /c nooit m Old Ni-js, 2011, ni 69
[autobiografisch verhaal]
Tussen alle aangetroffen biografische veihalen bestaan aanzienlijke verschillen'
Qua omvang varieien ze van een enkele bladzijde lot een aitikel van een boek
Wat inhoud heireit er zijn vei halen die zich bepeiken tot 'wie is wie, woont waar
en doel wal^', er zijn ook verhalen die zich uilstiekken over veel meer aspecten
van een mensenleven Ook de periode varieert wanneer de hoofdpersoon tevens
builen Eibergen heelt geleeld, wordt met altijd dat leven beschreven, maar bepeikt de auteur zich lol de levenspciiode dooi gebiacht in onze gemeente Het
gebruik van hionnen laat eveneens vaiiatie zien ei zijn levensvcihalen gebaseeid
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op een enkele mondelinge of schriftelijke bron. Daarnaast zijn er verhalen waarbij
de auteur gebruik heeft gemaakt van meer bronnen: interviews, brieven, doc u
menten, vergaderverslagen, krantenartikelen, toespraken, dagboeken, bidprentjes,
fotoalbums, el eetera.

/)(■ ((>\cr/(>l(>\ \u\\iicii iiiuir ui Old Ni/s gcpiihlu eerde hioi^nifische porlrellen van
burgemeester Frans Hermsen (19262003) in nrSH en de ondernemers llanna van der
NoordaaLeppink (IS63I946) in nr.76 en Derk Somsen (I905I9HH) en zijn zonen in
nr. 79.
Er zijn méér versc hillen: soms sc hetst de sc hrijver ook de lijdgeesl en/of de ,tfrt;
grqfische omgeving Wc\i\v\n de hoofdpersoon heeft geleefd; het leven van de hoofd
persoon komt dan nog meer tot leven, lïijvoorbeeld: hoe groot was in die tijd de
invloed van de kerk, in hoeverre was sc hoolopleiding voor meisjes van belang?
lin/of: welke verkeersverbindingen waren er, welke werkgelegenheid kende men?
Meestal ontbreekt die sc hets van tijd en/of omgeving, 'fot slot varieert in de le
vensverhalen de aard van de waardering voor de hoofdpersoon. In veel verhalen
heeft de auteur de hoofdpersoon besehreven zoals men zic h hem of haar het liefst
hcrinnert\ een deugdzaam mens. Soms zelfs als bijna volmaakt, 'een heldM'' In
maar een enkel levensverhaal is een realistisc h portret gesc hetst. Dat van iemand
met deugden en ondeugden, suc c essen en mislukkingen.
De betekenis van al die verschillen voor lokale j^jeschiedschrijvin}»
iedere lezer én (toekomstige) auteur van een levensverhaal zou zic h bewust moe
ten zijn van de aandac ht die in het verhaal al of niet is besteed aan de zeven
hiervoor besc hreven versc hillen! Juist gelet op al die onzekerheden die ik eerder
besprak: mensen vertellen je niet alles, herinneren zic h zaken anders, zijn za
ken vergeten, soms zijn gegevens niet meer voorhanden, soms zijn ze verkeerd
opgeschreven, et c etera. Voor je hel weet ontstaat er van iemand een onvolledig
en niet waarheidsgetrouw portret. Persoon noc h lokale gesc hiedsc hrijving wordt
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rechtgedaan. Daarvoor is vooral nodig een levensverhaal dat is gebaseerd op meer
én versehillende bronnen. Overigens wil een waarheidsgetrouw beeld niet zeggen
dat iedereen het met dat beeld eens is. Altijd zullen er mensen zijn die ervaringen
met de hoofdpersoon hebben die tot een ander beeld leiden.
Annejet van der Zij] over de biograaf: "Ik vind dat Je (...) alleen iets mag op
schrijven als Je zoals dat in de rechtszaal heet met een aan zekerheid gren
zende waarschijnlijkheid  meent te weten dat het zo gebeurd is. (...). Ik heb de
hoop dat als je maar genoeg bronnen raadpleegt, er op een bepaald moment een
waarheid komt bovendrijven die klopt. " /zie
www.anneJetvanderziJI.com/biogra
fie/werkwi/ze/.
Zijn biografisc he verhalen waarin aan de zeven genoemde versehillen niét alle
aandaeht is gesc honken dan niét van betekenis voor lokale gesehiedsehrijving?
Natuurlijk wel, op voorwaarde dat de sc hrijver die 'andere' aandac ht toelic ht én
de eventueel gebruikte bronnen vermeldt. Lezers en toekomstige auteurs kunnen
met zo'n toelic hting en bronvermelding het verhaal beter beoordelen op in hoe
verre 'waar' of'mogelijk waar', f'n toekomstige auteurs weten dan beter hoe met
het verhaal verder te gaan. Historisc h onderzoek naar lubergen is dan ook zeker
gebaat bij een nog niet 'perfec t' biografisc h verhaal!

yan (k'zc /■jlwri^i'iuircii i.s een korlcr <>/ hiiii^iT Icvcitwcrluud verschenen in Old Nijs:
vein 1957 lol 1959 de ondsic vrouw Ier wereld Christina BacksKarneheek
(IH49I959)
in nr.77. hnrgeineesler (icrril Herman Smits (IH6I1924) in nr57 en fahrikanlcndochler
'Betsy ter BruakI'rakke (IHH0I96H) in nr3l (folo's: ECAL , Doetinchem).

Over veryissiiifjen, vervormingen en verfraaiinj»en
Dal in levensverhalen vergissingen, vervormingen en verfraaiingen voorkomen,
is zeker. Niet duidelijk is hoe vaak. Ingezonden reac ties van lezers en door de re
dactie geplaatste rec tific aties zouden een indic atie ervoor kunnen vormen, zij het
een geringe; nic l alle lezers reageren en niet alle onjuistheden worden opgemerkt.
Jammer natuurlijk omdat reac ties van lezers op levensverhalen en het ontdekken
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en rectificeren van 'fouten' in deze verhalen bijdragen aan waarheidsgetrouwe
geschiedschrijving. Een rondgang door alle sinds 1986 verschenen nummers van
Old Ni-js leert gelukkig, dat in de loop van de jaren steeds vaker op artikelen
wordt gereageerd. Het aantal lezers is toegenomen en meer lezers kunnen meer
reacties geven. Met het oog op bewaking van geschiedschrijving is een historische
vereniging met veel leden - de HKE heeft die met ruim 1. 100 - dan ook beter af
dan zo'n vereniging met weinig leden. Vergissingen, vervormingen en verfraaiingen zijn nu eenmaal onvermijdelijk. Een gebeurtenis heeft zich in ons geheugen
vastgezet, terwijl de werkelijkheid net een andere was.
Auteur G. Kluvers in Old Ni-js 2006, nr.55, p. 19-naaraanleiding van een verhaal
dat zijn moeder hem had verteld en dat na archiefonderzoek niet bleek te kloppen
- : 'Kortom, in het archief moet je soms vaststellen, dal je zeljs de uitspraken van
je eigen moeder niet kunt vertrouwen. "
Henk Krosenbrink in zijn boek over dr. W.P.C. Bos, p.6: "Oral history is interessant, maar subjectief. Nuances in herinneringen verschuiven, verbleken afkrijgen
een meer nadrukkelijk accent dan de oorspronkelijke gebeurtenis, waarvan ze de
neerslag zijn. "
Belangrijke bronnen voor levensverhalen vormen de herinneringen van mensen.
Nu leert geheugenonder/ock echter dat we van grote delen van ons leven niets
meer herinneren en wat we herinneren is in de loop van de jaren in ons geheugen
veranderd. Bijvoorbeeld: op ons 20' is de herinnering aan on/e lagere schoolperiode een andere dan die op ons 50*^ of die op ons SO''. En toch is die lagere
schoolperiodc zelf niet veranderd. Dus: de tegenwerping 'maar hij heeft het mij
zelf verteld'zegt dan ook niet zoveel over wat er precies is gebeurd. Daarvoor zijn
veel meer en liefst ook verschillende bronnen nodig!
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Het geheugen dat herinneringen wist en vervormt, speelt ons op nog een tweede
manier parten bij het beschrijven van het verleden. Mensen blikken van tijd tot tijd
terug naar dat verleden met de opmerking 'toen was het beter.' Dat terugblikken is
van alle tijden. De 8()-jarigen van nu over toen: 'je kon 's avonds nog veilig over
straat', 'ik herinner me goed die avonden waarop het hele gezin in de huiskamer
rond de kachel naar het radiohoorspel luisterde', 'het leven was toen veel overzichtelijker', et cetera. De werkelijkheid is dat de 8()-jarige die omstandigheden
destijds helemaal niet als bijzonder of beter ervoer. Wie voor zijn werk vroeg op
moest, lag 's avonds op tijd in bed, de huiskamer was het enig verwarmde vertrek
en liefdes buiten de eigen stand en zuil konden niet op instemming van familie
en kerk rekenen. Allemaal overzichtelijk, maar hoezo 'goeie ouwe tijd'? Veelal
richten we ons op enkele details uit het verleden en idealiseren vervolgens meer
uit dat verleden. Niks 'gouden jaren'; zaterdags naar het badhuis, de kookwas op
hel vuur, telefoneren bij de buren, de collectebus met de tekst 'voor de armen',
broodtrommel onder de snelbindcrs, geen noodzaak voor vervolgonderwijs aan
meisjes, et cetera.
Mensen mogen een idealiserend verlangen naar voorbije tijden hebben, zolang
dat verlangen maar niet wordt vermengd met geschiedschrijving; dat leidt tot verkeerde voorstellingen van het verleden.
Welke Eiber{;enaren 'verdienen' een biografisch verhaal?
In principe is ieder leven interessant. Van iedere man of vrouw valt een uniek
biografisch verhaal te schrijven. Toch verschijnt van mannen vaker dan van vrouwen een levensverhaal. En van mannen behorend tot een elite weer vaker dan van
mannen die daartoe niet behoren. Ook in Eibergen. Het zijn toch niet altijd mannen die geschiedenis schrijven! Je ziet die voorkeur voor mannen al wanneer je de
straatnamen langsloopt: Bartelink, Batenburg, Ter Braak, (j..l. ten Cate, Herman
ten Cate, J.W. Hageman, Van Heeekeren, Huender, .longsma. Kluivers, Leppink,
Nelisscn, Hendrik Odink, Paalhaar, Prakkc, Slot, Van Ouwcnaller, Willem Sluyter
(sic), G.H. Smits, Wilhelm en Zwikkelaar. Allemaal mannen.
Die voorkeur voor mannen zien we eveneens wanneer we nagaan van welke Eibergenaren een biografisch verhaal is verschenen. Van vrijwel niet één vrouw!
Alleen van Hanna van der Noordaa-Leppink werd een stevig levensverhaal aangetroffen.^ Maar Hanna was dan ook 'een weduwe van staal'. En Léon Hanssen
schreef in zijn biografie van Menno ter Braak natuurlijk uitgebreid over Mcnno's
moeder Trui ter Braak-lluizinga.
Zijn hier niet meer vrouwen voor de lokale samenleving van betekenis geweest?
Natuurlijk wel! Er bestaan goede redenen om de levens te beschrijven van Eibergse vrouwen als Riek Abbink (vcrpleeghuisdirectrice), 1 lanna Antvelink-Heuvels-
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Aaltje Schepers-Abbink (1899-1972), Doorlje Blunliworl-Gellekink (1905-1991) en zuster Willemien (1926-2006) (foto's:Jamiliearcijieven).

land (weduwe-boerin met negen kinderen), zuster Arnold (wijkverpleegkundige),
Doortje Blankvoort-Gellekink (boek- en papierhandelaarster), Betsy ter BraakPrakke (sociaal-maatschappelijk actief), zuster Euphemia van de Zusters van Julie
Postel (wijkverpleegster, bejaardenverzorgster en huishoudster van pastoor Herman Brummelhuis), Dirkje Heetbrink (onderwijzeres), Truida Hooisma (gemeenteraadslid), Annie Kerkemeijer (sociaal-maatschappelijk actief), Alie NijhofWormmeester (uit haar bidprentje: "Grenzen waren er voor mama niet!"), Louise
Christina Pool-Weste (weldoenster tijdens hongersnood in 1845-1847, woonde in
het 'Witte Huis te Mallum'), Aaltje Schepers-Abbink (modevakschoolhoudster),
Gezien Schuur-Kamps (wethoudster). Marie Slot-Goedkoop (vrouw van ds. Wou-
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Alie Nijhof-Wormmeester (1916-2004) (foto. familiearchief), Dirkje Heelhrink (1H941972) en Mien Visser-Tjeenk Willink (1923) (foto's:museum de Scheper).

ter Lourens Slot), Annie Tukker-Borckink (schaatsster), Mien Visser-Tjeenk Willink (doktersvrouw), Betsie Wichers (huishoudster van pastoor Carel Roebbers),
zuster Willemien van de Zusters van Julie Postel (hoofdkleuterleidster). Reina
Zeggelink-Kroneman (dochter van caféhouder) en zuster Luitjien Zomer (wijkverpleegkundige).
Het levensverhaal van elk van deze twintig vrouwen werpt niet alleen een blik
op hun persoonlijk leven, maar ook de Eibergse en algemene geschiedenis komen erdoor tot leven. De biografie van Annie Tukker-Borckink zal gaan over haar
opgroeien als meisje in een kinderrijk boerengezin in Hupsel, haar prestaties als
schaatsster, maar tevens over de leefomstandigheden op het platteland en de ontwikkelingen in de schaatssport in de tweede helft van de 20*= eeuw. En de biografie
van Aaltje Schepers-Abbink zal gaan over haar jeugd als meisje in een gezin van
vijf kinderen in Eibergen, haar modevakschool, maar eveneens over het handwerkonderwijs en de positie van de vrouw in de eerste helft van de 20" eeuw.
Naar aanleiding van de gesignaleerde leemte aan biografische verhalen van vrouwen in Old Ni-js is inmiddels een aantal auteurs aan het werk gegaan. Op dit
moment worden artikelen voorbereid over de levens van zuster Euphemia van de
Zusters van Julie Postel, Annie Kerkemeijer, Els Strumphler en Betsie Wichers.
Wanneer lezers voorstellen hebben voor nog andere vrouwen - ook voor niet in
dit artikel genoemde vrouwen - dan verneemt de redactie van Old Ni-js dat graag.
Tot slot
De ervaringen die ik als amateurhistoricus opdeed tijdens het werken aan het levensverhaal van de Eibergse oud-burgemeester Frans Cappetti vormden de aan-
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leiding vooi het sthii|vcn wdu dit aitikcl Ik heb hieiin Ic/cis en (toekomstige) auteurs van biografische veihalen handvatten willen geven waarmee /i) die verhalen
kntischei kunnen le/cn, beoordelen en schii|ven 1 ibeigse geschiedsthiijving /ou
ei mee gediend kunnen /ijn ledei biograhsch veihaal is een /evcwsbeschrijving,
maai ledeie levensbeschrijving is nog geen i^esc hic'dschr\]vmg Vooi dat laatste
/ijn nodig gedegen historisch onderzoek, een kiitische beschii|ving en helst ook
een prettig lecsbaai veihaal Ligt de lat voor ons als amateurhisloiici daaimee te
hoog^ I let hoelt ook met allemaal in een keer'
Eibergen, september 201 S

Peter Rutgers

Auteur
Peter Rutgers is in 1942 in llem^elo (O) i^ehoien Werkzaam als ondetwijzer,
leraar jyedagogiek, gemeentelijk onderwijskundig adviseur en universitaii docent
onderwijskunde en bestuurskunde heeft hij op meer plaatsen in het westen \an
het land gewoond In 2()0S kecidc liij teni^ naai de achterhoek ervan Hij heeft
sindsdien ovei ineci ondeiweipen en /icisonen uit de I iheii^se •geschiedenis {^cpuhliceerd
Geraa(lplee}»de bronnen
Boeken en tijdsc hriftartikelen
iicigcii van Anncgietl doiiclc n /ciun Hoc ons cla^chiks k\cu in ccii hahc cciiw oinooislclhaai is \cianckul, AmslucUim 2014
Biecvan, Man l)c
\icciiu>cd/cinii,\\oulcn,2{)\S
ilaiisstn I con, l)c vcileiding van een genit l)c levensbeschrijving m de Ncdcilandse
hisloiiogialic m ///c/(///»», nr'i, |ig 11, 1994, p 258-261
Kioscnbiink liciik l)i WPC Bos ///«/cvcw cwr//«///c/, Doclinthcm 199S
Meulcn van dei Dik <Si Monica Socting Hoc \chn/l ik icii l>ic)iiuific \ AmsicicUm 2010
Rendcis Wdns, l)c zen n hook tonde n vein ilc Inoi^uilu ()\ci hioi^ui/cn hisloi u i e n /oiiincilislcn, oialic RUd, Amstcidani, 2008
Rutgers, Pcler I leins iapjuili
l'eisoon en eciineie \an een publiek hestuurde'i Vein hestuurseimhlcneieii le>i him^e mee sle i I e n he siiiiiiskiindn^e hio^uilic (1927 199^) Doclmchem, 2013
fVehsites
wwwannejetvandci/i|l com

[website van schiijlstei/biogialt Anncjet
van del / i | l |
www biogialicbiilletin nl
|algcmcnc mloimatie ovei biogiafieen]
www biogialischwooidenbockgcldeiland nl [Biogialisch Wooidcnbock van (ickleilaiKl|
www rug nl/rcscarch/biografic-insUtuut
[Biogialie Insliluul van de Ri|ksunivcisilcit
(iioningcnl
www ti|dschiillv()()ibiogialie nl
| li|clschiilt vooi BiogialieJ
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' Dit aitikei is een beweiking van een grotei veihaal d.il staat gepubliteeid op de website
van de llistoiisehe Kiing i ibeigen www histoiisLhekiingeibeigen nl / i e daai om dat
aitikel Ie le/en en te downloaden het menu /Nihlualic s, submenu old ni-is
Ik dank I eo van l)i|k, lans|e van l)i]k-Si]bi.uidi|, d e i n t lla/ewinkel Henk
Kiosenbimkl, Heiman Schepeis, lan Stap, Bennie te Vaaiweik en Inge Wielens vooi
hel le/en van een eeisle veisie van dit veihaal en vooi de aangebiaehle eorreeties en
gedane vooislellen Henk Blankvooit, lannie Bos, Henk Kiosenbiinkl, lenny Paalman,
Heiman Sthepeis, Beit Smeenk en lan Slap dank ik vooi de ontvangen inloim.itie en/
ol loto's Herman Boksebeld, Jannie Bos, Martin Bonwmeesteis, lleniiy van Doom,
liudy I okkmk, lenny Paalman, Henk Sieben, deida Boksti|n en d e i n t Womigooi
waren / o viiendeli|k een vooi laatste veisie te beeonimentaiieien
' Met Eibeigen woidt steeds bedoeld het gebied van de vooimalige gemeente I ibeigen
(/ondei /wolle)
'' Levensbeschrijvingen van bijvooibeeld I ibeigenaien als ( oi lleeien (militaii), los
Soesman (Rl), Bennie Sehroer (ealehouder), Wim l/aks (kunstschilder), Annie
Borekink (sehaatsstei), I eidinand de leeuw (gemeenteambtenaai). Wiek leipstia
(raadslid) en I lenk diobbee (huisarts) /ouden goed die leemte kunnen vullen
^ Ook wel rcpulatiebc'vestigenclc' biografie genoemd Het tegenovergestelde ei van heet
een knlischc hioi^ui/ic
6 I en biografie waaim de liooldpeisoon vii|wel uitsluitend als goed is besehieven, heet
een hagiografie
'' Beit van dei / i e l , llaima van der Nooidaa I eppink een weduwe van slaal, in Old
Ni-|s, 2 0 n , ni 78, p 9-11 .lansje van Dijk-Si|biandi| sehreei al eens over Polderdieke
(2002, ni 4S, p 5-8) en Aall/e Sdiepeis-Ahbmk
(2001, nr48, p 20-2.5)
•* Wie een boeiend en ontspannen gespiek over het genre biografie wil hoien en /len,
gaal naar wwwradiol nl/item/258779-Biograal,-hislorieus-en-|ouinalisl html (na
openen, sehuil even naai beneden) Coen Vcrbraak interviewt gedurende 54 minuten de
hisloiitus en biogiaal Hans Rendeis hoogleiaai biografiestudies in dioningen
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Zout in Eibergen
Wie is die man die daar uit de trein stapt, in de vroege 7omer van 1902? Hij heeft
er een hele reis op zitten vanaf Rotterdam. Het laatste stuk reed hij met de (jOLS,
de Geldersch-Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij. Vanaf het station in
Eibergen, dat er precies zo uitziet als het station in Groenlo, Haaksbergen, Neede',
hoeft hij maar een paar honderd meter te lopen. Zijn bagage wordt gebracht.
We zien hem gaan, hij slaat rechtsaf aan het einde van de weg bij de villa van Ten
Cate en loopt richting centrum. Misschien beent hij wel langs Menno ter Braak,
net een halfjaar oud, die even in de kinderwagen een ruim rondje om het Whemererve wordt gereden. Net voor hij bij de twee imposante villa's van de Prakkes is
aan beide kanten van de straat, ziet hij aan zijn rechterhand het nieuwe, in 1884
geopende I lotel De Kroon-.
Wie zou hij hier - buiten de waard - hebben aangetroffen? Misschien enkele handelslieden die zaken wilden doen met de leerlooierij of de stoomblekerij, misschien ook een bijna verdwaalde vertegenwoordiger die zijn waren wilde aanbieden aan een van de winkels van het dorp? We weten het niet, we kunnen er alleen
maar over fantaseren. Bij de ontvangst stelt hij zich voor als Vis, mede-eigenaar
van een zoutziedersfabriek in Kralingen. Wat deed die Hollandse ondernemer in
Bibergen?
Hierover gaat dit artikel. We proberen ons een beeld te vormen van de eerste
proelboring naar zout in Nederland, die in Eibergen is uitgevoerd in 1902-1903.
Deze proelboring zou op niets uitlopen maar had - als het even anders was verlopen - het aanzien van Eibergen nu waarschijnlijk heel anders gemaakt.

Station Eibergen. gebouwd in 1883, ge

, in 1956.
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Hotel De kioon, gehotiHcl m l<SiS4

Nieuw elan
De mdustricie revolutie verliep in Nederland lang niet /o stormachtig als in Engeland, en kwam ook veel later op gang. Op het emd van de negentiende eeuw
kwam Nederland echt goed op stoom. Het oosten liep /eker niet achter op de rest
van Nederland. De textielindustrie had zich ontwikkeld, niet alleen in Brabant,
maar ook op veel plaatsen in Oost-Nederland. Ook de metaalindustrie floreerde;
machinefabriek Gebr. Stork en Co. kwam tot bloei en met Stork tal van andere
kleinere fabrieken.
Het was niet zomaar dat in 1881 de GOES werd opgericht, de Geldersch-Overijsselsche Eokaalspoorweg-Maatschappij. Twentse en Achterhoekse fabrikanten
staken geld in de ontwikkeling van een spoorlijn tussen Winterswijk - Groenlo
- Eibergen - Needc - Haaksbergen - Hengelo / Enschede. De lijn bij Winterswijk
sloot aan op Duitsland. Het ging in hoog tempo. In 1883 werden alleen al de stations van Groenlo, Eibergen, Neede, Borculo, Zelhem, Haaksbergen, Boekelo en
Hengelo gebouwd. En zo kon Ko Vis in de zomer van 1902 Eibergen bereiken
met de trein.
De initiatiefnemer
Wie was Ko Vis? Zijn volledige naam is .lacob Picter Vis, hij is geboren in 1858 in
Zaandijk en gestorven in 1924 in Arnhem. Na zijn HBS in Zaandam ging hij werken in de vcrlïabriek van zijn vader, maar hij is kleurenblind, aldus een verhaal in
zijn familie. Daarom stapt hij op zijn achtentwintigste jaar over naar een andere
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Deutsche Tietbohr-Actiengesellschaft uit Nordhausen, de/clfde die ook de boring
in Vreden had uitgevoerd. Er werd zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan gegeven,
concurrentie uit Duitsland lag op de loer.
Salt rush in lilibersen
De zaak werd voortvarend aangepakt. Vis, zijn compagnon Kol ff en Van der Minne
lieten een acte opstellen voor het oprichten van een 'burgerlijke Maatschap' met als
doel: het doen van grondboringen voor zout en het 'voordeel trekken uit verkregen
resultaten'. Als middel om dc/c doelen te bereiken worden genoemd: 'het sluiten
van contracten ter verkrijging van vergunningen om te boren, het koopen en verkoopen van grond, het voorbereiden en exploiteren eener saline'.
In de Maatschap worden ingebracht:
a. de navolgende rechten
1. I let recht van aankoop van f 2.500,- per I Icctarc van het weiland de Broshuisweidc, groot circa twee hectaren, volgens verklaring van 13 Februari 1902
door den eigenaar G.E.H, ter E3raak notaris te Ivibergen tot 1 April 1903 toegekend aan E.H. Lebret ol" diens rechtverkrijgenden en door dezen aan de
Maatschap overgedragen.
2. Het recht tot aankoop van f 10.000,- de massa van de percelen bouw en weiland gelegen in de gemeente Eibergen, aldaar kadastraal bekend in Sectie A
n"^ 2335, 1390, 1954, 2584, 2583, 2588 en 2336 groot 4.99.81 Hectaren en
het recht om vóór aankoop tegen vergoeding van f 250,- op en in die gronden
alle soort van exploratie te verrichten volgens verklaring van 13 Februari 1902
door den eigenaar Willem llermanus Smits burgemeester van Eibergen tot 1
April 1903 toegekend aan E.H. Lebret of diens rechtverkrijgenden en door
dezen aan de contractanten overgedragen.
3. Het recht van aankoop voor f 2.000,- per Hectare van de pcrceelen bouw en
weiland en hakhout gelegen in de gemeente Eibergen aldaar kadastraal bekend
in Sectie A n"^ 745, 1957, 2329, 2333 en 2334 geheel en 2344 en 742 gedcellelijk, volgens verklaring van 25 Februari 1902 door den eigenaar G.J. ter
Aardt te Eibergen tot I April 1903 toegekend aan E.H. Eebret of diens rechtverkrijgenden en door dezen aan de contractanten overgedragen.
4. I let recht van aankoop voor f 1.000,- per Hectare van de pcrceelen bouwland,
hakhout en weg, gelegen in de gemeente Eibergen en aldaar kadastraal bekend
in Sectie A n'" 2328 en 2332 geheel en 2331 gedeeltelijk, volgens verklaring
van 25 Februari 1902, door den eigenaar G.J. ter Aardt te Eibergen tot I April
1903 toegekend aan E.II. Eebret of diens rechtverkrijgenden en door deze aan
de contractanten overgedragen.
5. I let recht van aankoop voor f 2.000,- per 1 lectare van het perceel Akkerbosch
gelegen in de gemeente Eibergen en aldaar kadastraal bekend in Sectie A n'"
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1956 groot 18 aren, volgens verklaring van 3 Maart 1902 door Mevrouw
E.A.C. Smits echtgenoote van G.H. Ledeboer toegekend aan E.H. Lebret of
diens rechtverkrijgenden en door deze aan de contractanten overgedragen.
b. Een hcüni}!, van f 30.000.- in contanten Ie storlen naar gelang der behoeflen.
telkens door elk der coniraclanlen 1/3.
Artikel 10
In geval zout, geschikt om te exploiteeren gevonden wordt, zullen partijen
oprichten eene Naamlooze Vennootschap waarin de onderneming wordt ingebracht voor r 220.000,- in aandeden. In dit pro... [onleesbaar] deelen de
contractanten Kolffen Vis gezamenlijk voor f 136.666,- en de contractant van
der Minne voor f 83.334,-.
geleekend te Rotterdam
6 Mei 1902
Bron: Historisch Centrum Overijssel (IICO) onder nr 0301.3 N.V. Rotterdumsche Zoulziederij. voorheen Kolff en Vis.
161 Stukken hetrejfende de boringen hij Eihergen, 1902-1903. 1909.
Intussen waren Vis, Kolffen Van der Minne ook bezig geweest met het verkrijgen
van een vergunning via het Waterschap Berkel. Er was namelijk water nodig uit

r
cv

-26-

de Berkel zowel voor de proefboring als later voor de fabriek, als die er zou komen. In een briefin fraai handschrift van 26 mei 1902 verleent het waterschap een
voorlopige vergunning. Deze brief leidt tot overleg tussen Vis en Van der Minne.
'Wees voorzichtig', zegt Van der Minne. Er zijn namelijk bijlagen opgenomen bij
de brief Het waterschap stelde als voorwaarde dat het water dat na gebruik weer
in de Berkel werd geloosd, volkomen zuiver zou zijn. De Maatschap zou door het
waterschap beboet kunnen worden als dat naar het oordeel van het waterschap niet
het geval was. Dat is nu niet zo belangrijk, maar wel als er straks een fabriek zou
komen, aldus Van der Minne.
Vis stelt een brief op waarin hij zegt dat het water dat ze uit de Berkel zouden
halen, al niet geheel zuiver was. Hij zegt: 'Wij meenen aan elke redelijke verplich-

Schets van de vermoedelijke locatie van de proefboring en de op te richten saline.
Bron: Historisch Archief Zwolle, 'N.V. Rotterdamsche Zoutziederij, voorheen KolfJ en Vis'
(nr 301.3).
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ting te voldoen wanneer wij het water in niet mindere hoedanigheid in de Berkel
terugbrengen dan waarop het door ons ontvangen is'. Hij merkt verder op dat in
de voorlopige vergunning het waterschap zelf zou bekijken of het teruggevoerde
water verontreinigd is en ook nog eens de hoogte van het schadebedrag mag bepalen. Vis stelt voor om onpartijdige deskundigen te benoemen om eventuele schade
vast te stellen.
In een brief van 28 juni 1902 zegt de watergraaf J. Sicker namens het waterschap
van de Berkel: 'In antwoord op uw schrijven van 13 Juni j.1. heb ik de eer ur (sic)
te berichten, dat met uw daar bij gevoegde verklaring genoegen genomen wordt;
en u de vergunning dus verleend wordt.' Het waterschap gaat dus door de bocht en
verleent een vergunning, op 28 juni. De boring was op 10 juni begonnen...
Opvallend is dat er geen vergunning nodig is voor de proefboring zelf. Particulieren mochten in 1902 nog zonder toestemming van de staat diepteboringen verrichten. Injuli 1903 werd dat verboden; voor een periode van zes jaar trekt de staat het
opsporen van zout in Gelderland en Overijssel naar zich toe. Daarna zou het boren
steeds meer bij wet worden geregeld. De proefboring naar zout bij Eibergen is de
eerste en tevens de laatste proefboring door particulieren uitgevoerd.
Het boren in Eibergen
De locatie werd vastgesteld. Hoe dat precies in zijn werk is gegaan, kunnen we
niet meer achterhalen. Waarschijnlijk is de keuze bepaald door het driemanschap
Vis, Kolff en Van der Minne, met
de Duitse deskundige Gottfried
Muller en de directie van de
boormaatschappij.
Broshuisweide staat m de archiefstukken
als locatie aangegeven, dichtbij
het snijpunt van de Berkel en de
spoorlijn van Eibergen naar Neede, een mooie plaats voor een saline, zo werd geoordeeld.

#iir:

Verdere informatie over de locatie geeft uiteraard het eerder aangehaald conceptcontract waarin
melding wordt gemaakt van een
groot aantal percelen die in optie
werden genomen. We hebben helaas de in het contract genoemde
kavelnummers niet allemaal meer
kunnen achterhalen. Wel troffen
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we in het Historisch Centrum Overijssel bij de 'Stukken bctrctTende de boringen
in Ribergen, 1901-1903, 1909' verschillende schetsjes met de locatie van de percelen, liet schetsje op pagina 29 geeft de locatie o.i. het beste weer; hierin /.ijn
verschillende in hel conceptcontract genoemde perceelnummers vermeld.
Meer inlormatie over de locatie geeft de website nlog.nl. I)c/e site, NL Olie- en
(iaspoilaal, die in opdracht van het Ministerie van liconomische Zaken wordt
beheerd door TNO, Geografische Dienst Nederland, beval onder andere gegevens
over alle uitgevoerde boringen in Nederland. De proelboring in lübcrgen heeft de
codering lilB-OI. lir staan verkeerde begin- en einddata bij, /oals we /uilen /ien
(respectievelijk I januari 1902 en I mei 1902) en het resultaat /ou /out zijn; ook
dat klopt niet, /oals we /uilen /ien. I*> staan als coördinaten: 240990 en 458500
(RD). Met behulp van een omrekentabel krijgen we de coördinaten NB 52" 6'
28.94X" en OL 6" 38' 32.848". Via (ioogle l-.arth kikt het ons de/c coördinatoren
redelijk precies op een kaart te plaatsen [zie albeclding hierboven].
Twee opmerkingen dienen daarbij te worden gemaakt, in de eerste plaats weten
we niet /eker hoe precies de opgegeven RD-coördinaten /ijn. Dat de eerste eindigt
op een nul en tweede zelfs op twee nullen stemt niet direct optimistisch over de
nauwkeurigheid. In de tweede plaats lijkt het boren Ie hebben plaatsgevonden in
de Berkel. Kregen de hoorders natte voelen? Nee, want de Berkel is sinds 1902
enkele malen verlegd. Op de kaart op pagina 29 is te /ien hoc de Berkel in 1900
liep. Het schetsje met de perceelnummers komt sterk overheen met de kaart van
Eibergen 1900. De boorlocatie bevond /ich volgens ons in 1902 ten noorden van
de Berkel en ten oosten van de spoorlijn naar Ncede, precies in het gebied dat door
het schetsje wordt begrensd.
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Kdiirl /ülK'i'i^cn 1900. Bron:

www.lopodjdivis.nl.

Na zoveel voorbereidend werk is het logiseh dat hel boren zeil'zo preeies mogelijk werd gevolgd. Vis heeft vanaf juni 1902 geregeld in hotel De Kroon vertoefd
om boormonsters te onderzoeken en rapporten te eontroleren. We baseren ons
voor het hieronder volgende overzieht van de boring vooral op een verslag van de
zoon van Van der Minne (Van der Minne, 1964).
De Deutseher Tielbohr A.G. te Nordhausen am Harz, die de boring uitvoert, garandeert een diepte te bereiken van zes honderd meter. Voor elke meter moeten
de opdraehlgevers 90 mark betalen en als er met een diamantboor moet worden
gewerkt, een tientje per meter extra.
De eerste honderden meters gaan prima. Ze beginnen op 10 juni en op 26 augustus
zijn ze al op vijfhonderd meter. Muller heeft aan Vis te kennen gegeven dat ze
moeten rekenen om zo'n zestig tot zeventig meter dieper te moeten boren dan in
Vreden, waar tussen .192 en 417 meter steenzout is gevonden.
Vis sehreef aan Van der Minne: 'I lel is mij een rust dat wij gezamenlijk doorgaan.
Bij mij is geen enkele reden waardoor ik onze kansen minder aeht; daarom ga ik
met goeden moed verder, (jliiek auH' Maar in september begon het moeilijker te
worden. Vis overlegt mei professor Molengraaff. Die adviseert om de moed erin
Ie houden en verder te gaan. üp 2 oktober werd de afgesproken diepte van zes
honderd meter bereikt. Nog steeds geen zout! Daarop sehrijft Vis een telegram
aan Van der Minne: 'Overleg gij met Kolff om tot 700 te gaan.' Er wordl een eonceptovereenkomst opgesteld met de boormaatsehappij om zelfs tot aeht honderd
meter te gaan. Bij 664 meter schrijft Vis: 'Het is ellendig dat wij steeds in hel
duister tasten.'
Vis blijft in Eibergen, staal in voorldurende verbinding mei de geoloog Muller en
als ze op zeven honderd meter zijn, schrijft hij: 'Dr. Muller vindt de kans groot
het toch nog mei dit gat tol een goed einde te brengen. Wij hebben lang en ernstig
beraadslaagd en besloten tot 750 meter te gaan.'
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Tja, uiteindelijk zijn ze tot 751,1 meter gekomen. Toen kreeg de boormaatschappij
grote moeilijkheden en zijn ze gestopt.
Op 4 maart 1903 schrijft burgemeester Smits aan Vis: 'Bijzonder betreuren wij het
dat de pogingen tot vestiging der zaak a.h. zoo ongunstig waren. (...) Zoogaarne
hadden wij voor onze plaats en vooral voor de ondernemers de stichting (nl. van
een saline, HP) gezien en zullen dankbaar blijven gedenken het goede voornemen
en de aangename kennismaking der genen die hebben medegewerkt om den innerlijken toestand dezer plek te doen kennen.' Hij geeft nog aan dat de ligging 'voor
iets dergelijks' gunstig is.
Afsluitend schrijft Vis op 16 maart 1903 aan Van der Minne, die de administratie
voor zijn rekening had genomen: 'U dankend voor de administratie schuiven wij
hiermede het gordijn omlaag als zijnde het eerste bedrijf tot opsporing van zout
in de bodem van ons land afgelopen. Wie zullen de acteurs zijn in hel tweede
bedrijf.^'
'Eerste bedrij 17' Vis is een echte ondernemer.

Bron: Thiadens, A.A. (1968). Geologie van hel zoiil.
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IVIet de kennis van nu
Hoe ver /aten ze ernaast? Zit er zout in Eibergen? Bij de beoordeling van wat er
goed en fout ging, moeten we niet vergeten dat in 1902 pas de eerste proelboring
naar zout plaatsvond in Nederland. Wie nu op de site van de NL Olie- en Gasportaal komt, ziet een enorm aantal boringen op Nederlands grondgebied, ook in
zee. De geologisehe lagen zijn heel preeies in kaart gebraebt in de loop van de
laatste eeuw. Mensen als MolengraalT en in Duitsland Muller hebben pionierswerk verrieht. De verwachting dat er in Eibergen zout zit, is nog steeds heel gerechtvaardigd, sterker nog, we kunnen nu wel met zekerheid stellen dat het zo is.
Grofweg zijn er in grote delen van Oost-Nederland twee zoutlagen te onderscheiden: het Rötzout uil de zogenoemde Bovenbontzandstecn, van ongeveer 210 miljoen jaar oud, en daaronder uit de Zechsteinformatie, tussen 255 en 225 miljoen
jaar oud (Thiadens, 1968).
Hel Rötzout is onder andere in Boekelo en Hengelo aangetroffen op 250 lol 500
meter diepte. Het is een veel dunnere laag dan het Zechsleinzout, en het gebied
waarin Rötzout wordt aangetroffen, is ook veel kleiner. Op de kaart op pagina 30
is het gebied van het Zechsleinzout te zien.
Als we nu bij de resultaten van latere boringen, in Hupsel (1923) en in Haaksbergen (2010), bekijken op welke diepte Zechsleinzout is gevonden, kunnen we een
inschatting maken van de diepte van hel zout in Eibergen.
In Hupsel begint de Zechsteinlaag op 803 meter (zie nlog.nl; CJEL-03) en in
St.-lsidorushoeve bij Haaksbergen op 634 meter (zie nlog.nl; ISH-01). Daaruit
kunnen we afleiden dat zich het begin van hel Zechsleinzout met grote waarschijnlijkheid in Eibergen bevindt op zo'n 750 lol 770 meter. Dal betekent dus dal

Locatie van drie boringen.
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Vis en de /i|nen ei heel dicht bi| /i|n geweest' 1 ven een paar metei diepei en /e
zaten in het /out! Dat had voor hibergen heel wat kunnen betekenen Was er een
saline neerge/et aan de Berkel, tegen de spooili|n aan'-* De skyline van Ribergen
had er anders uitge/ien
De rest is geschiedenis
Na 1903 verbiedt de wet paiticulieie boringen naai /out, /oals we eerder /eiden.
In 1908 en 1909 vindt er een proeiboiing plaats bij Winterswijk door de dienst
Rijksopsponng van Delfstoffen br wordt /out aangetroffen op 491,7 metei Als
Vis hoort dat er andere belangstellenden /i)n vooi onder andere de oprichting van
een giote sodaiabiiek, dient hij onmiddellijk een concessieaanvraag in, samen met
zijn maatjes Kolff en Van der Minne, en met P.J. van Ommeren, ondernemer te
Rotterdam'.
Dan gaat het snel De dienst Ri|ksopsporing van r^ellstolTcn gaal ook boren in
Buurse. Bij de tweede boring treilen /e al op 270 metei Rol/out aan, een laag van
dertig meter. Wat de concessieaanvraag betreft, houdt de regering de ondernemers
een tijdjc aan het li|nt|e, er /ijn andere kapers op de kust en politiek ligt het nogal
gevoelig moet de Staal mei /elf/orgcn voor de ontginning'^
Wie het vciloop precies wil weten Sei|er Iioost heelt de veidere geschiedenis van
de ontwikkeling van de /outindustrie, die uiteindelijk leidde tot de oprichting van
de NV Koninkli|keNederlandscheZoutindustrie in 1918, nauwkeurig beschreven
(Troost, 2007) Ko Vis /ou er de eerste directeur van worden in Boekelo.
Harry Paus, Wim Scholl en Henk lei Agter.
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Eindnoten
' Hel Standaardtvpe GOLS is een stationsontwerp dat tussen 1883 en 1890 gebruikt
werd voor diverse Nederlandse slationsgeliouwen van de Geldersch Overi/sselsche
Lokaalspoorweg-Maatschappii Bron Wikipedia
^ Ongeveer 100 jaar later op 27 november 1985 kwamen de inUiatiefnemei s en een aantal belangstellenden bijeen in hotel De Kroon in Fiben^en voor de oprichtingsvergadering van een oudheidkundige vereniging Als naam van de vereniging werd
gekozen Historische Kring Eibergen Aanwezig waren ook vertegennooidii^ers van
verwante verenigingen als de Stichting De Mallumsche Molen de Stichting Oud
Beltrum de Stichting Eibergen in de wereld van het boek de Vereniging Rekkens
School- en Volksfeest, de Zwolsche Feestvereniging en de Stic hting museum de Scheper
(i o ) Tijdens de vergadering werd een voorlopig bestuur aangewezen dat bestond uit
de leden van een werkgroep die zich tot dusver met de oprichting hadden beziggehouden II (Heiman) G Schepers B (Bennie) HM te Vaaiwcik I II (llcnnie)
Wesselmk J (Johan) Baake en G (Ger) Dijkstra
Op de placUs van het vroegere hotel staat nu een appai II nu nic m ompk \ met dezelfde
naam
' PJ van Ommeren v.as een bekende ondernemer in Rotterdam Zijn bioei Phillippus
van Ommeren zou samen met zijn bemiddelde vrouw de stichting Rust en Vreugd ojirichten die als doel had \ermoeide huismoeders en werkende dames een kostelems
verblijf op hel landi^oed Ie bieden om bi; te komen (Bron wwwvanommeienparknl/
eijgoed/)
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Het Bijbeltje van Engeltjen Kleyn Haselberg
De uitgave over de twee bijzondere Geerdinks (Old Ni-js 82) bracht bij onze lezers
overwegend enthousiaste reacties teweeg. Eén van hen, Jan Baak, herinnerde zich
dat hij een bijzonder Bijbeltje in zijn bezit had dat wellicht ooit met de Geerdinks
te maken gehad zou kunnen hebben. Ooit was deze Bijbel eigendom van Engeltjen
Kleyn Haselberg (1727-1806) waarin zij in 1772 haar naam zette. Maar wat heeft
Engeltjen Kleyn Haselberg nu met de familie Geerdink te maken vroegen wij ons
af Henk ter Agter en Joke Pasman gingen op onderzoek uit. Hun onvermoeibare
en degelijke spitwerk leidde er toe dat helder werd wat deze relatie was. Helaas
is niet meer te achterhalen bij welke gelegenheid Engeltjen Kleyn Haselberg deze
Bijbel heeft gekregen. Meestal kreeg men een Bijbel bij de bevestiging als lidmaat
van de kerk, maar in dit geval is dat niet met zekerheid te zeggen.
Het bewuste Bijbeltje kwam boven water toen de familie Baak vanwege de aanleg
van de NI8 naar een andere boerderij verhuisde. Ze vertrokken van Olden Eibergen naar een boerderij met de naam Bosman, vlak voor Haarlo.
Engeltjen Kleyn Haselberg was, op het
moment dat ze het Bijbeltje in bezit had,
getrouwd met Jan Bosman(s) de naamgever van de nieuwe boerderij van de
familie Baak. Zoon Jan Bosmans doel
op 4 mei 1806 aangifte van het overlijden van zijn moeder Engeltjen.
Hun oudste zoon Engbert Bosman (15
maart 1750 - 21 augustus 1837) treedt
tweemaal in het huwelijk. Uit zijn eerste huwelijk op 14 november 1784 met
Aaltjen Veldmans wordt zoon Garnt
geboren. Op 10 augustus 1794 trouwt
Engbert nogmaals. Deze keer met Aaltjen Steelkamp. Garrit Bosman (26
januari 1786 - 14 novemberl 856) die
zijn hele leven in Haarlo blijft wonen,
trouwt met de uit Borculo afkomstige
Engele Geerdink (17 april 1781 - 29
maart 1863).
De ouders van Engele Geerdink zijn
Gerrit Geerdink en Henders Forkink
Deze Engele Geerdink moest dus oma
zeggen tegen Engele Kleyn Haselberg.

o^/i at ^

a/~ l/l

f^
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Gerrit Bosmans en Engele Geerdink zijn ook de ouders van Aaltjen Bosmans (26
mei 1821 - 8 december 1894 te Eibergen. Aaltjen Bosmans huwt op 22-11-1845
met Garrit Jan Wansink (6 augustus 1816-13 december 1894). Na zeven jaren bij
haar ouders ingewoond te hebben werd het jonge paar verrast en werden Aaltjen
Bosman en Garrit Jan Wansink de trotse bezitters van boerderij 'Geerdink' in
Hupsel. Van arme wönner in Haarlo naar een eigen mooie boerderij in Hupsel, in
die dagen bijna een wonder.
Met dank aan Joke Pasman, Jan Baak en Henk ter Agter.

HAE Historisch Archief Eibergen
In ons historisch archief op de eerste verdieping van 't Spieker bevindt zich niet
alleen een uitgebreide collectie boeken en krantenknipsels maar hebben we ook
al een bescheiden archief opgebouwd wat betreft bidprentjes en overlijdensadvertenties. Dit kan een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek zijn en meestal
worden in publicaties ook wel bidprentjes ter illustratie opgenomen.
Annemarie Heinen is al een tijdje bezig om ze te registreren en heeft al 2500 namen in het register staan en ze is daarbij halverwege. We zijn voornemens om de
lijst, wel of niet compleet, aan het einde van het jaar op onze website te plaatsen.
Maar ook komen we onvolkomenheden tegen die we zelf niet kunnen oplossen.
Graag willen bij deze om uw medewerking vragen. In ons bezit is onderstaand
bidprentje met een levensbeschrijving van Francis die op 36-jarige leeftijd is overleden. Er staat geen achternaam vermeld.
Wie kan ons helpen aan de ontbrekende gegevens? Email: redactie@historischekringeibergen.nl of per brief J. Baake, Nieuwenhuizenstraat 5, 7161VB Neede.
in

Voor Uw medeleven voor en na het
heengaan van Francis, wil ik U hartelijk bedanken

na het vieren van haar 36e verjaardag
van mij heengegaan
Francis werd geboren op 12 maart
1945 te Eibergen en is thuis overleden
op 13 maart 1981

Gerrit

Mede gesteund door haar geloof
God, IS mijn Iteve vrouw
FRANCtS

Wij zijn nu brjna 11 jaar getrouwd geweest
Francis was reeds voordien
lang ziek Ondanks alle liefde en verzorging die ZIJ van ons kreeg, werd
haar leefwereld steeds kleiner
ZIJ vond het fijn om iedereen te zien
en te horen Toch was het voor velen
moeilijk om naar haar toe te gaan
ZIJ voelde zich vaak alleen Had je
wel die moed om ie komen, dan was
Francis een en al opgewekthe d en
was blij ondanks alle pijn en verdriet
WIJ hadden het samen ook soms erg
moeilijk en voor ons gevoel was er
vaak vee! onbegrip Toch g r o e d e n wij
in liefde steeds dichter naar elkaar toe
Francis was voor mij veel meer dan
het woordje „ v r o u w ' alleen betekend
Gerrit

Almelo. 18 maart 1981
Drakensteijn 385

Het hoogste geluk in dit leven Is de
zekerheid dat Iemand van je
houdt
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Een eigen plek.
Eibergse jongerencultuur in de jaren '70 en '80. Deel 2
Inleiding
Eibergen middenjaren zeventig van de vorige eeuw: een vriendelijk plattelandsdorp in de Achterhoek. Het is goed om er te wonen maar er is weinig te doen.
Het dorp kent een verzuilde samenleving, zowel kerkelijk als politiek, waarin
de verhoudingen duidelijk zijn. Op zondag zitten de kerken vol en iedereen doet
boodschappen bij zijn eigen bakker, slager en kruidenier. Men heeft respect voor
de gevestigde orde. Wel zijn er discussies over een rondweg: of deze nu aan de
west- of aan de oostkant van het dorp moet worden aangelegd.
In deel één van 'De Eibergse jongerencultuur in de jaren '70 en '80' is ingegaan
op de drang van een grote groep Eibergse jongeren om andere wegen in te slaan,
eigen wegen. Behalve dat het ook in dit tweede deel over deze jongeren gaat, gaat
het ook over een lokale overheid die in gesprek gaat met de jongeren en oplossingen zoekt voor vrijetijds-, drugs- en huisvestingsproblemen.
Groep van veertig
Halverwege de jaren zeventig laat een groep Eibergse jongeren op een luide manier van zich horen. Omdat ze met ongeveer veertig in getal zijn, worden deze jongeren 'de groep van veertig' genoemd. Ze verzetten zich zo ongeveer tegen alles
wat gangbaar is. Tegen hun ouders, tegen school en tegen de gevestigde orde. Het
is een gemêleerde groep jongeren die alles anders wil. Ze zijn anti kernenergie, tegen de bio-industrie, eten geen vlees, voelen zich aangetrokken tot het anarchisme
en willen zelf hun regels bepalen. Ze zijn tegen de onrechtvaardige verdeling van
de rijkdom in de wereld, zijn boos op de wereld en op hun ouders die er een grote
puinhoop van hebben gemaakt. Wat de muziek betreft houden ze zowel van Punk
(dit is een ruwe vorm van rockmuziek) en Ska (een opgewekt soort feestmuziek).
The Rolling Stones noemen ze oude mannen die hun tijd hebben gehad. Sommigen zijn politiek geëngageerd en zijn pacifistisch ingesteld. Deze groep jongeren
hebben vooral een voorkeur voor zwarte kleding. Deze Eibergse jongeren voelen zich bijvoorbeeld ook in het geheel niet meer aangetrokken tot het reguliere
programma van de SSKWE en willen ook dat veranderen. Nog weer anderen, de
meer politiek links georiënteerde jongeren, steunen de acties van de EKOG. Deze
'groep van veertig' is overigens meer een aanduiding vanuit de gemeentelijke
organisatie dan dat deze veertig jongeren zelfgeorganiseerd zijn. Het is een losvaste en ongeorganiseerde groep die dan bij een kraakactie betrokken is en dan
weer met een EKOG actie meedoet.
Omdat de Julianaschool aan de Hondevoort pas gesloten is en leeg staat (daar
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waar nu de Niessinkkamp is) vragen de jongeren aan de gemeentelijk verantwoordelijken om de school als clubhuis te mogen gebruiken. De 'groep van veertig'
wordt in een raadscommissie uitgenodigd om hun wensen en plannen te komen
toelichten. Daar zijn ze zeker voor in. Chef van afdeling Sociale Zaken van de
gemeente, de heer Johan Ravesloot, vraagt hen op een gegeven moment: 'Maar
jongens, jullie kunnen toch ook wel gezellig bij jullie ouders thuis zitten'. Dit
heeft enkel gehoon en smalende reacties tot gevolg. Ze willen niet bij hun ouders
op de bank zitten maar willen een eigen honk, een eigen plek. Ze laten zich niet in
een keurslijf dwingen van ouderen die wel even weten wat goed voor hen is. Ze
vermaken zich prima in de Julianaschool.
Zorgen bij de bestuurders
De politiekverantwoordeiijken van de gemeente Eibergen volgen de ontwikkelingen in het dorp op de voet. Vele politici, ook burgemeester Cappetti, maken
zich oprecht grote zorgen over deze 'losgeslagen bende' die zich door niets en
niemand de wet laat voorschrijven. In niet mis te verstane bewoordingen pleit
men voor een nieuwe opzet van de SSKWE. Op het hoogste gemeentelijke niveau
wordt in aanwezigheid van de wethouders Bart Hemmelder (CDA) en Wijnand de
Boer (PvdA) besloten om een onderzoek onder de Eibergse jeugd te houden. In
1981 wordt een gemeentelijke studiecommissie gevormd waaraan ook een aantal
hulpverlenende organisaties deelneemt: de Kruisvereniging, stichting De Ente (de
organisatie voor maatschappelijke hulpverlening) en het CAD (Consultatie Bureau voor Alcohol en Drugs). Ben Horck, coördinator van het CAD in Groenlo,
is voorzitter van deze commissie, Gerard Roos is vanuit de gemeentelijke organisatie als secretaris aan deze werkgroep toegevoegd. De commissie heeft als opdracht om de alcohol- en drugsproblemen in kaart te brengen en een oplossing
voor deze problemen aan te dragen. Het gaat in de eerste plaats om inventarisatie
van organisaties die op lokaal terrein werkzaam zijn op het gebied van alcohol- en
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drugsproblematiek, daarnaast gaat het om het verzamelen van feiten en cijfermateriaal en ten derde om voorstellen te doen hoe de aanpak van deze problematiek
dient te geschieden. Eén van de adviezen van de werkgroep is dat er vooral wat
gedaan moet worden aan de alcoholcultuur binnen de gemeente. Behalve preventieve activiteiten stelt men voor om het alcoholmatigingsbeleid ook ten aanzien
van gemeentelijke recepties toe te passen. Verder zet men ook in op intensievere
surveillance door de politie. Ze pakken hun taak serieus op door soms ook onder
auto's te controleren. Het belangrijkste is echter om met de jeugd in gesprek te
gaan en met de SSWKE te overleggen hoe ze kunnen inspelen op de nieuwe situatie. Gerard Roos weet zich na ruim dertig jaar nog goed te herinneren hoe hij
soms ook op straat wordt aangesproken: 'We wilden zo laagdrempelig mogelijk
zijn, zichtbaar en altijd aanspreekbaar'.

Burgemeester Cappt tii (1927-1993) in gesprek metpolemoloog, journalist en cic tievoerder Leon Wecke (1932-2015) bij 'Hetgat van Eibergen' (Foto H.J. Braakhekke 'S).

Vervolgonderzoek
In december 1982 wordt een vervolgonderzoek gehouden onder de jeugd tussen
de 14 en de 16 jaar en tussen de 17 tot 32-jarigen. Hierbij is de SSKWE in de
persoon van Erno van den Heuvel betrokken en vanuit de gemeente Ton Esman
als secretaris. Met vragenlijsten wordt onder jongeren geïnventariseerd waar hun
belangstelling naar uitgaat. Dit onderzoek moet leiden tot een nieuwe invulling
van het sociaal-cultureel werk dat meer aansluit bij de actuele wensen van de
jongeren. In april '83 worden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt.
Conclusie betreffende de jongste groep is dat ze meer vertier in de weekeinden
wensen. Opvallend is dat deze groep aangeeft dat punkers de sfeer in de uitgaansgelegenheden negatief beïnvloeden. De punkers in deze groep geven echter aan
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dat ze zich binnen het bestaande aanbod niet op hun plaats voelen. Al met al betekent dit dat de activiteiten van de SSKWE meer naar de weekenden verschoven
worden. Bij de oudere groep jongeren zijn er die aangeven ontevreden met de
thuissituatie te zijn, terwijl er aan de andere kant woningnood is. Werkloosheid is
een probleem en ook het alcohol- en drugsgebruik wordt als probleem genoemd.
Zo wordt er in de eindconclusie van het rapport gepleit voor een brede aanpak.
Het sociaal cultureel werk kan dit niet alleen oplossen. Er volgen gesprekken waar
ook vertegenwoordigers van hulpverlenende instellingen bij aanwezig zijn om te
overleggen hoe het Eibergse jeugdbeleid op een eigentijdse manier vorm gegeven
kan worden. Deze manier van aanpak is een echt Cappettiaanse manier van het
omgaan met problemen: zoveel mogelijk belanghebbenden er bij betrekken om
een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen.
In de openbare vergadering van de raadscommissie maatschappelijke zorg en
volksgezondheid op 6 juni 1983 wordt gezegd dat de oplossing van de problemen
niet alleen op de weg ligt van de SSWKE. Ook andere organisaties, dat wil zeggen
de politie, De Ente en het CAD, krijgen een taak om mee te helpen de problemen
op te lossen. Eén van de concrete zaken die genoemd wordt, is dat er jongeren zijn
die problemen hebben met de invulling van hun vrije tijd.
Hans Heuving (Arnhem, 1951) die in 1982 als rayoncommandant naar Eibergen
in dienst gekomen is, herinnert zich nog goed hoe hij vanuit de politie regelmatig
overleg voert met Emo van de Heuvel en maatschappelijk werker bij De Ente,
Cees van Beinum. Dat gaat dan over probleemgevallen en hoe deze het best benaderd kunnen worden. Ook de politie is nauw betrokken op de Eibergse bevolking
en is gericht op orde en veiligheid. Zo probeert de politie vooral contact te krijgen
met de 'rondhangende jeugd'. 'Dit werkt beter dan steeds maar straffen en verbieden' volgens Hans Heuving.
De Klungel
Vanwege de nieuwe omstandigheden vinden de activiteiten van de SSKWE meer
en meer in de weekenden plaats. Verder krijgen de jongeren meer invloed op het
programma en worden er meer vrijwilligers geworven.
De SSKWE is in de jaren tachtig in de catacomben van De Huve gevestigd. Sociaal-cultureel werker Erno van den Heuvel, die bij alle relevante overleggen op het
gemeentehuis aanwezig is geweest, is dag en nacht in de weer om programma's
te bedenken die aan zullen slaan bij de jongeren. Veel draait om de muziek, zowel
het luisteren en beleven ervan als het zelf maken. In De Huve hebben ze meerdere
ruimtes tot hun beschikking. In één ruimte, die geheel zwart is geverfd, treden
al of niet beginnende bandjes op. Deze ruimte heette De Burp. Deze naam is bedacht door Hans Weeink. Een andere ruimte, die meer als bruin café is ingericht
heet De Klungel. Boven de tap zijn de ornamenten van de voormalige Rekkense
rouwwagen bevestigd. Deze zijn ooit door Wim Heinen op de kop getikt toen hij
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Eibergen in de jaren '80 - Bert Bleek

in Rekken rond fietste om foto's te maken. Zoon Erik Heinen, die meehelpt bij
de inrichting van De Klungel, hangt ze op nadat ze eerst netjes zijn opgeknapt.
De jongste groep tussen de 14 en de 16 jaar mag op zaterdagavond tot 22.00 uur
hun meegebrachte singeltjes draaien. Ook is daar de mogelijkheid om spelletjes te
doen, dammen schaken, sjoelen en noem maar op. Na 22.00 uur krijgt de oudere
jeugd de mogelijkheid om zich te laten gelden. Dit nieuwe beleid van de SSKWE
valt goed in de smaak bij de jeugd en wordt door velen gewaardeerd. Godfried
ten Barge (Eibergen, 1963), André Markerink, Jeroen de Geus zijn enkele enthousiastelingen die wekelijks in De Have te vinden zijn. Godfried en André zijn er
vooral vanwege de praktische onderdelen waaronder zeefdrukken en het eetcafé.
Ook helpen ze mee met de kinderdagkampen die 's zomers georganiseerd worden. Jeroen komt vooral voor de muziek. Godfried ten Barge legt daar de basis
voor zijn latere bedrijf Hij bedrukt T-shirts met afbeeldingen van bands en gaat

I
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daar mee de boer op waarmee hij zeer succesvol is. Ook is hij betrokken bij het
Achterhoeks Alternatief Filmcircuit waarbij films als Themroc, Le Grande Bouffe
en der Blechtrommel worden vertoond. Er is van alles te doen voor de jeugd. Op
deze manier wordt ingespeeld op nieuwe vragen en nieuwe wensen. Ook voor
de jongeren die het huis uit willen en zelfstandig willen wonen heeft de SSKWE
een speciale training ontwikkeld waar men leert wat het betekent om een eigen
huishouden te voeren.
Tumult op straat
De optredens van de bandjes in de kelder van De Huve vinden meestal in een goede sfeer plaats. Op een keer vragen de organiserende jongeren of ze de grote zaal
van De Huve een keer mogen gebruiken. Dat mag onder voorwaarde dat ze zelf
alles regelen en alles netjes zal verlopen. Omdat er op een gegeven moment toch
gedoe ontstaat, wordt het concert afgeblazen. Een aantal jongeren gaat de straat
op en gaat op de Hagen op de stoeprand zitten. Surveillerende politieagenten zien
iemand een blikje over straat schoppen. Ook worden er enkele glazen bier tegen
de politieauto gegooid. De agenten stappen uit en spreken de groep bestraffend
toe. Hierdoor ontstaat tumult dat al snel tot een opstootje leidt. Snel worden de
collega's uit Neede gebeld en te hulp geroepen. In Neede is namelijk extra politie ingezet vanwege een alcoholcontrole omdat Normaal die avond optreedt. Met
man en macht wordt in Eibergen de orde hersteld waarbij een hele groep jongeren
wordt ingerekend. Drie van hen belanden in een politiecel. Dit voorval wordt de
dag er na zelfs beschreven in een artikel in de Volkskrant.
Op de gemeentelijke burelen zit men zeker niet stil. Er is intussen een onderzoek
uitgevoerd naar de problematiek van jongeren in de gemeente Eibergen. De heer
Pieter Mooren, werkzaam bij de Gelderse Raad voor Jeugdbeleid, is samensteller
van het onderzoeksrapport. In dit rapport wordt gepleit voor een samenhangend
jeugd- en jongerenbeleid (februari 1985). Dit rapport wordt voor kennisgeving
aangenomen temeer omdat er inmiddels voldoende acties zijn ondernomen waar
men tevreden over is. Er is bijvoorbeeld veel meer contact gekomen tussen de
jongeren en de medewerkers van SSKWE, de Ente en de politie. De SSKWE weet
een groot aantal van de jongeren te bereiken en er is ook een goed contact tot stand
gekomen tussen de SSKWE en de Rekkense ZMOK-school de Koningin Wilhelminaschool. Dit vanwege de realisering van een simulatiewerkplaats aldaar.
Gaandeweg waaien de problemen met de jongeren over. Een aantal jongeren
zwermt uit, anderen ronden hun studie af en gaan elders aan het werk. Daarnaast
is er natuurlijk aandacht gekomen voor wat de jongeren wensen. Het feit dat aan
hun ideeën gehoor is gegeven, heeft tot goede resultaten geleid.
Chlorix
Ook in De Huve gaan de ontwikkelingen door. Zo reeds gememoreerd treden er
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vaak beginnende bandjes op beneden in de kelder. Een band, met zanger en drummer .loost de Boer (Eibergen, 1966), Patrick Michorius (Haaksbergen, 1967),
Marcel (Pelrushka) Morsink en Ernst .lan Brunsveld noemt zich CSozhawkz. Dit
is een pure punkband. Hard en heftig. Nog altijd is op Faccbook een nummer uit
1981 van hen te beluisteren. Ze zijn zeer populair in Eibergen. Ze spelen de sterren
van de hemel met nummers die ze zelf maken. In hun scherpe teksten protesteren
ze tegen onrecht en kernenergie. Ze treden veel op in de gehele regio. Hun grote
voorbeelden zijn Vopo's, met hun in 1981 uitgebrachte lp Dead Entertainment, en
de Dead Kennedy's, een populaire punkband afkomstig uit San Francisco.
Vanwege muzikale meningsverschillen besluiten ze de band al na korte tijd
op te heffen. Tijdens hun afscheidsconcert echter leggen ze hun meningsverschillen bij en richten een nieuwe
band op: Chlorix. Hiermee halen ze
zelfs regionale bekendheid en treden
regelmatig op. Een nog altijd legendarisch schoolconcert in Haaksbergen
wordt al na tien minuten afgebroken.
Er ontstaat namelijk gedoe omdat de
meegereisde fans uit Eibergen niet
in de zaal mogen. Chlorix maakt niet
alleen muziek, in 1983 geven ze een
speciaal krantje uit, 'Chlorix Let's
Pogo'. In het krantje staan allerlei wetenswaardigheden over de muzikanVoorkant van de speciale Chlorixuitgave.
^^^^^ ^^^ aantal recensies over films en
Ip's en een kort stripverhaal. Ja, Chlorix besteedt oprecht aandacht aan hun fans. In hun begintijd oefenen ze in huize
De Boer aan de Lcugemorsweg. Later spelen ze in een speciaal door vader Gerard
Morsink gebouwde schuur aan de Emausweg te Rekken. Alles draait om de muziek in die jaren. In 1985 verschijnt er zelfs een nummer van hen op de lp 'Live
in Babyion'. Wanneer Patrick Michorius en Ernst Jan Brunsveld op een gegeven
moment stoppen komen Martijn Ie Noble en Diemer Kransen de band versterken.
Op 11 juli 1984 geeft Herman Brood met zijn band Wild Romance een concert in
De Huve. Terwijl iedereen oog heeft voor de achtergrondzangeressen de Bombitas, is Martijn Ie Noble, die zelf bas speelt, diep onder de indruk van de bassist van
de band. Op die avond besluit hij dat hij zich verder wil ontwikkelen in de muziek.
Na zijn Eibergse avontuur ontwikkelt hij zich tot een topbassist en speelt later in
bands met wereldfaam zoals Porno for Pyros, The Cult en Thclonious Monster.
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Chlorix: vJ.n.r. Marcel Morsink, Ernsl Jan Bniiisveld, Joost Je Boei; Patrick Mlchorlus.

Tijdens de optredens in De Huve, waarin de volumeknoppen maximaal worden
open gedraaid, is het pogoën zeer populair. Pogoën wil zoveel zeggen als wild op
en neer springen en dan in de lucht tegen elkaar aan knallen. Zo nu en dan leidt dit
tot onderlinge irritaties maar meestal verhoogt dit het plezier tijdens de optredens.
De optredens verlopen meestal in een prima sfeer. Wel houdt men, vanuit de organisatie, de zaak altijd scherp in de gaten. Op een keer komen er enkele jongens
met grote hanenkammen de zaal binnen. De eerste reactie is: opletten geblazen.
Even later komen ze bedeesd vragen of ze wel folders mogen uitdelen voor een
muziekfestival bij hen in de buurt. Een andere keer komt een woest uitziende
man in een motorpak de zaal binnen lopen. Opnieuw is het: wat gebeurt hier. Bij
navraag blijkt het een doeent te zijn die door zijn leerlingen is gevraagd om ook
eens te komen kijken. Hoc een mens zich kan verkijken.
Uitgaansgelegenheden die nog niet genoemd zijn, zijn café De Bolhoed en café
De Libertijn. Voor de volledigheid van dit artikel wordt ook in gegaan op wat hier
speelt omdat ze onlosmakelijk verbonden zijn met het culturele klimaat van deze
tijd. Ook het openluchttheater op De Maat waar overigens nog altijd populaire
bands optreden heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de Eibergse jongerencultuur.

m.-
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Martijn Ie Noble wast de auto.

Café De Bolhoed
Café De Bolhoed (eerder De Bastille en later De Krekel) aan de Grotestraat tegenover de protestantse kerk De Oude Mattheüs is een café voor een totaal ander
publiek. In 1982 wordt De Bolhoed, op dat moment het oudste pand van Eibergen,
geopend als een Engelse pub. Daar mikken /e op een ouder publiek dat rustig iets
wil drinken. Voor jonge mensen zijn er immers uitgaansgelegenheden genoeg?
In de Bolhoed wordt ook andere muziek gedraaid, rustiger en meer gangbare. Bij
de ingang hangt een bordje met daarop 'Correcte kleding gewenst'. Dit betekent
niet dat iedereen in nette kleding dient te verschijnen maar punkers bijvoorbeeld
zijn absoluut niet welkom Dit zet kwaad bloed bij de/e groep. Kleine vernielingen, lichte provocaties en pesterijen zijn het gevolg. Soms komt het ook voor dat
jongeren, al dan niet lichtelijk onder invloed van alcohol of drugs, binnen komen
waarop ze gesommeerd worden het pand te verlaten. Dit gaat dan gepaard met
getier en gescheld en er worden zelfs (ïkse dreigementen geuit. Op een gegeven
moment loopt dit zo uit de hand dat er een knokploeg aan te pas komt om de orde
te herstellen. Ook bezoekt de knokploeg daarna nog even een kraakpand achter de
Rooms-katholieke kerk om de daar aanwezige jongeren uit het pand te bonjouren.
Dat gebeurt met harde hand waarbij de daar aanwezige mensen naar buiten worden geschopt en bankstellen door de ramen vliegen, .leroen de Cicus is één van degenen die alles aan den lijve heeft mee gemaakt: 'Het waren angstige momenten
die ik nooit weer zal vergeten'. Voor de volledigheid is nog te vermelden dat na de
brand in De Bolhoed in augustus 2010 het pand geheel is afgebroken. Momenteel
wordt hard gewerkt om op die plek een nieuw kantoorpand te laten verrijzen.
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De Vissenkom
De jongeren die in die nacht uit het kraakpand worden gebonjourd, worden opgevangen door Bram en Nannie Ie Noble aan de Grotestraat. Ze wonen in 'De
Vissenkom' aan de Grotestraat, (zie 'Een eigen plek' deel 1 bij De Doofpot). In
dit huis is het een komen en gaan van jongeren. Bram (Scheveningen, 1947) is na
veel omzwervingen in 1964 in Eibergen terechtgekomen en is werk/aam op de
Rekkense inrichtingen. Ook is hij als kunstenaar actief en verwerft daarnaast regionale faam als dichter. Tijdens culturele manifestaties treedt hij op en leest zijn
gedichten voor. Behalve kunstenaar is hij ook politiek activist en spuit uitdagende
graffititekstcn teksten als 'Duarte is ook een christen democraat' ondermeer op
de houten schutting naast de Hema. Het feit dat De Vissenkom enige tijd een toevluchtsoord voor 'opstandige'jongeren is wordt Bram en Nannie Ic Noble niet in
dank afgenomen. Tot drie keer toe wordt een steen bij hen door de ruiten gegooid.
Ook wordt Bram ernstig bedreigd, 'Dat was heftig' zegt hij, 'Maar ik liet me niet
weerhouden om door te gaan'.
Café De l.ibertijn
In 1980 koopt Rita Somsen (Eibergen, 1946) een pand aan de Kleine Hagen waar
kunstenaar Jan Wansing enkele jaren daarvoor zijn atelier had. Na een grondige
verbouwing vestigt zij er een café. Ze noemt het De Libertijn omdat ze zelf een
drang naar onalfiankelijkheid en vrijheid heeft. De Libertijn maakt in de tachtigerjaren een belangrijk deel uit van het Eibergse uitgaanscircuit. Het is een verzamelplaats van diverse subculturen. Er komen jongeren die behalve iets willen
drinken, kunnen schaken, dammen en kaarten, er komen ouderen die de krant
willen lezen en er komen mensen gewoon voor een goed gesprek. Verder voelen
jongeren die het Cornerhouse bezoeken zich ook thuis bij De Libertijn omdat dit
café een herkenbare sfeer van vrijheid uitademt. Het is een praatcafé waar ook geblowd kan worden. Rita Somsen zorgt zelf voor de muziek. Wat de muziek betreft
neemt ze haar favoriete Ip's op cassettebandjes op en draait die af: muziek van

De Lihcrg.sc hand Boss Bcirhcck
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The Talking Heads, Van Morrisson,
John Hiatt, Joni Mitchell en R.E.M.
Verder neemt ze muziek op van
het populaire VPRO-programma
Spleen. Dit draagt bij tot een typisch
libertijns klimaat. Zo nu en dan komen er ook bands spelen waaronder
de Groenlose Beets Brothers met de
Eibergse drummer Wim Holthaus.
Op maandagavond is er een groep
Eibergse vrouwen die het café dan
voor zichzelf hebben. In 1987 vindt
ze het mooi geweest en verkoopt ze
het pand. Ondanks dat blijft de naam
behouden evenals de ongedwongen
sfeer.
Openluchttheater de Maat
Behalve in bovengenoemde uitgaansgelegenheden vinden in de
jaren tachtig bijzondere evenmen- POSIL'I ontwoii>cn dooi dod/i iccl U ii Bciii^c
ten ook in het Openluchttheater
plaats. Het Openluchttheater, waar vanaf 1954 al vele evenementen hebben
plaatsgevonden. Nu is het de beurt aan de jongeren om daar populaire bands uit te
nodigen. Zo treden de Nederlandse bands Fatal Flowers, Massada, Earth & Fire
en Solution er op en ook Claw Boys Claw met in het voorprogramma de Eibergse
band Boss Barbeck met Marcel Forkink en André Compagne.
De gehele regio loopt er voor uit. De posters zijn door de jongeren zelfontworpen.
Ze worden door heel Eibergen opgehangen en maken op deze manier deel uit van
de beeldcultuur in het dorp. De jongeren zijn zeer actief om de posters overal waar
maar kan op te hangen.
Zelfs de achterkanten van bussen zijn niet veilig voor de plakkers van de posters.
Op een keer staat, terwijl de plakploeg bezig is, een bus te wachten voor het rode
stoplicht. De plakkers bedenken zich geen moment: een lik behangplak achter
op de bus en hup de poster erop. De Eibergse kunstenaar Martin Ordelman heeft
heel wat posters ontworpen. Godfried ten Barge en André Markerink zorgen voor
de productie ervan. Ook de reeds eerder genoemde Bert Bleek levert zijn aandeel
bij het ontwerp van de affiches dat ware kunstwerken zijn. Voorafgaand aan het
optreden van Claw Boys Claw maakt Godfried ten Barge natuurlijk weer een
stapel fraaie Claw Boys Claw T-shirts. Hij levert ze zelfs aan enkele boetiekjes in
Amsterdam, zo populair zijn ze. Ook de Eibergse dichter Bram Ie Noble staat die
avond aangekondigd in het programma en leest enkele gedichten voor waaronder
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het gedicht Tj iep.
Tjiep
Vogels
optimistische rotkrengen
Altijd dat ge fladder en gefluit
net als ik me lekker slecht voel
Fluiten jullie 's morgensvroeg
Als je door zo 'n kegel vloog
dood
Nabeschouwing
Het waren roerige jaren, de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw in Eibergen, jaren van Sturm und Drang. De bevolking groeide, er werden nieuwe
woonwijken gebouwd, er ontstond een nieuwe muziekcultuur en jongeren eisten
ruimte voor zichzelf op. In dit artikel is slechts een korte schets gegeven van deze
tijd. Het waren die gebeurtenissen die spraakmakend waren, gebeurtenissen die
de pers haalden, gebeurtenissen die het college van burgemeester en wethouders
de nodige hoofdbrekens bezorgden. Het was een tijd waarin het sociaal-cultureel
werk zich vernieuwde door in te spelen op de wensen van de jeugd. De verantwoordelijke ambtenaren en politici legden hun oor te luister bij wat er speelde
onder de Eibergse jeugd. Met deze laagdrempelige manier van doen speelde men
adequaat in op de problemen van alcohol- en drugsgebruik. Voor veel jongeren
was het een uitdagende en spannende tijd, voor veel ouders soms een drama en
voor de bestuurders een hoofdpijndossier. Dit alles zorgde voor dynamiek en leven in de brouwerij en was voor velen een tijd om nog eens met een glimlach
aan terug te denken. Maar het was ook meer dan dat: de jaren zeventig en tachtig
waren ook de jaren van een jonge generatie die op zoek was naar eigenheid, naar
een eigen identiteit. Het waren jaren waarin een nieuwe generatie zich, evenals
een vorige generatie, niet in een keurslijf liet dwingen. Ze zetten zich aftegen alles wat met beknotting te maken had en gingen zelf op zoek om het leven op een
eigen manier vorm te geven.
Uiteindelijk wisten velen zich een zelfstandig bestaan te verwerven. Zo richtte
Joost de Boer hoveniersbedrij f De Tovenier op in Westervoort, werd Martijn Ie
Noble een wereldberoemd bassist en Patrick Michorius onderwijzer in het basisonderwijs. Ton Grooters runt een vakantieboerderij in Eibergen en beheert een
internetbedrijf met ruim 100.000 vakantieadressen. Verder zijn kringloopbedrijven als paddenstoelen uit de grond geschoten. Laurien Stam werkt als maatschappelijk werker in Zwolle en Jeroen de Geus als groepsleider in de jeugdzorg. Henk
Rijkenbarg recenseert maandelijks cd's voor het popblad Heaven. Daarnaast is hij
een fervente tuin- en natuurliefhebber wat zich laat zien in zijn weelderige tuin.
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Erno van den Heuvel is al weer ruim veertig jaar sociaal-cultureel werker in de
gemeente Bcrkclland. Ben Schroer en Hans ileuving genieten beiden van hun
pensioen. Godfried ten Barge runt een beletteringsbcdrijf in Eibergen. Wijnand
Reijerink is naast zijn dagelijks werk nogal altijd actief als dj maar nu bij radio
Extra Gold. De broers Alex en Bart van den Bos runnen vanaf 1993 de camping
de Fontein aan de Stokkersweg. Verder is Bram Ie Noble kunstenaar gebleven en
heeft zijn werkplaats in Noordijk. Zo zijn de rumoerige jaren zeventig en tachtig
van de vorige eeuw voor menigeen van bepalende invloed geweest voor hun huidige bestaan.
Henk Sieben

Rekken, juni 2016

Met dank aan: Godfried ten Barge, Frans Bomer, Bert Bleek, Alice van Bcrkel,
Alex van den Bos, Lonyta Bolster-Koeslag, Joost de Boer, Leo en Jansje van
Dijk, Henny van Doorn, Ton Esman, Peter Feijtel, Ton Grooters, Jeroen de Geus,
Gerrit Hazewinkel, Erno van den Heuvel, Erik Heinen, Henk Heinneman, Hans
Heuving, Andre Markerink, Patrick Michorius, Monique Muller, Bram Ie Noble,
Peter Rutgers, Henk Rijkenbarg, Petra Rijkenbarg-Smit, Gerard Roos, Dick Runhaar, Trudie Ruesink-Schutten, Wijnand Reijerink, Ben Schroer, en Rita Somsen,
Laurien Stam, Marjon Westerdiep, Inge Wielens en Henk Wissink.
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Nieuwe rubriek: Stemmen uit het depot
De gemeente Bcrkcliand is bevoorrecht. In de stormachtige ruimtelijke ontwikkelingen sinds de Tweede Wereldoorlog is veel archeologisch erfgoed ongezien
verloren gegaan door de graafmachine en de ploeg. De mens moet nu eenmaal
leven. Maar in Berkeiland liep een amateurarcheoloog rond die sinds de jaren
vijftig systematisch keek wat de graafmachine en de ploeg aan het daglicht brachten: Herman Schepers. Hij nam /ijn archeologische werk /o serieus dat hij al zijn
vondsten en waarnemingen documenteerde én contact /ocht met professionele
archeologen. Het resultaat is een uitgebreid archeologisch archief over het verleden van dit deel van de Achterhoek. En dan hebben we het nog niet eens over zijn
collectie geologie en rcgiogcschicdenis.
Dit alles heeft zich uitgekristalliseerd in Museum de Scheper, een historisch
streekmuseum van formaat, gevestigd in de unieke combinatie van een herenhuis
met een herbouwde authentieke I9dc ecuwse boerderij in de voormalige tuin. Op
de begane grond van het herenhuis is een permanente expositie met geologische
en archeologische vondsten, het verhaal van de aarde en de mensen. De komende
jaren zullen de/e en de andere afdelingen van het museum opnieuw worden ingericht. Als archeoloog mag ik -Norbert Eeltink, zelfstandig archeoloog uit Hengelo
(Ov.)- het museum helpen bij dit herinrichtingsproces.
Deze taak betreft ook het werk aan de collectie zelf, die zoals in bijna elk serieus
museum voor een groot deel in het depot ligt. De vondsten in het depot vertellen
een heel spectrum aan grote en kleine onbekende verhalen. Het doel van deze
nieuwe rubriek in Old Ni-js is om een deel van die verhalen te vertellen.
Norbert Eeltink
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Stemmen uit het depot: de middelvinger van de Needse Berg
Terwijl ik in het depot van De Scheper een verzameling fossielen van de Needse
Berg doorkeek, viel me tussen fossiele resten uit lang vervlogen tijden opeens een
klein bot op. Aangezien ik me heb gespecialiseerd in onderzoek van mensenbotten, was me meteen duidelijk dat deze vondst niet geologisch, maar archeologisch
is. Het betreft namelijk het middenhandsbeentje van de middelvinger van de linkerhand van een volwassen mens.
Het bot is relatief robuust, wat kan betekenen dat het van een man is geweest. De
gewrichtsvlakken van het bot vertonen
geen zichtbare slijtagesporen, wat tegen
een hoge leeftijd van de eigenaar spreekt.
Herman Schepers vond dit botje op een
akker. Hoe komt een los bot uit een menselijke hand op bouwland terecht? Is dit
een overblijfsel uit een ver verleden?
De algemene toestand van het bot wijst
niet direct op een heel hoge ouderdom.
Het botje lijkt eerder honderden dan duizenden jaren oud te zijn. Het zou uit de
middeleeuwen of de Tachtigjarige Oorlog kunnen stammen. Het Trisse' uiterlijk
sluit echter een ouderdom van honderd
jaar, of minder, niet uit.
Vanzelfsprekend zou de oorsprong kunnen liggen op de begraafplaats aan de Hontjerweg, waar het bot dan na een grafruiming een opmerkelijke reis naar deze
akker begon. Maar er zijn meer mogelijkheden en die kunnen verre van romantisch zijn. Misschien lette ooit een boerenknecht niet goed op, toen in de begintijd
van de gemechaniseerde landbouw machines nog met de hand moesten worden
bediend zonder moderne veiligheidsmaatregelen. Dat heeft heel wat vingers en
handen gekost.
Norbert Eeltink (Museum de Scheper)
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Willem Sluiter, Eibergen en de Achterhoek'
De beleving van Hollands Gouden Eeuw aan de rand van de Republiek, zo zou
men de dichterlijke beschrijving van het leven aan de Oostgrens door de zeventiende-eeuwse dominee-dichter Willem Sluiter (*Neede, 1627 - t Zwolle, 1673)
ook kunnen omschrijven. Tegenover de marmeren trappen van de stadshuizen lagen de drekkige straten met voor het merendeel nog lemen huizen met strooien
daken van het platteland. Tegenover het 'zien en gezien worden' in de Hollandse
steden, stond het eenvoudige/saaie en teruggetrokken/eenzame bestaan ten plattelande. Een bestaan overigens, dat bepaald niet in ledigheid werd doorgebracht.
Willem Sluiter kan een zekere actualiteit niet ontzegd worden, nu de economische
groei verwacht wordt van de grote steden in de Randstad. De gevolgen daarvan
zijn in de periferie (Noord-, Oost- en Zuid-Nederland) merkbaar, waaronder bevolkingskrimp door vergrijzing en trek van de jeugd naar de stad. Onze regio moet
het meer hebben van het toerisme, de rust van het platteland, de gemoedelijkheid,
het landschap. Precies die eigenschappen die Sluiter in de zeventiende eeuw al
verbond met deze 'achter-hoek' in de Graafschap Zutphen.
Nu de, op het toerisme gerichte aanpassingen rondom het voormalige Eibergse
gemeentehuis en de bouw van de nieuwe Berkelvonders zijn voltooid, is het tijd
om eens na te denken om Willem Sluiter daarin een betekenisvolle en beleefbare
plek te geven.
Bij het gemeentehuis staat al het beeld 'Carnaval
der Burgers', een verwijzing naar een titel van
een geschrift van Menno ter Braak, de in Eibergen immer onbegrepen intellectueel. Maar van een
andere Eibergse grootheid vinden we in het Eibergse straatbeeld nog maar weinig terug. Ik doel
op Willem Sluiter, de Eibergse predikant-dichter
uit het derde kwart van de zeventiende eeuw, de
Hollandse 'Gouden Eeuw'. Weliswaar herinnert
aan hem een uit 1953 daterende gedenksteen in
de westmuur van de Protestantse kerk in Eibergen, geplaatst ter gelegenheid van de 300'" verjaardag van Sluiters beroeping naar Eibergen. En
er is een straat naar hem genoemd, alsmede, tot
voor kort, een school. Maar aan zijn omvangrijke
werk herinnert niets in de openbare ruimte. Ook
Sluiters woonhuis is al lang verdwenen, het stond
aan de huidige J.W. Hagemanstraat, die rond 1640
de eerste uitbreiding was van het stadje Eibergen
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en daarom lange tijd 'Nieuwstraat' heette. De vele geschriften, die eeuwenlang
herdrukt werden, kan men (van een afstandje) bekijken in een boekenkast in het
Museum de Scheper, maar er wordt verder niets mee gedaan. Daarom stel ik voor
om op de nieuwe blinde ramen in het aangepaste deel van de Kluiversgang^ enkele dichtregels van Sluiter te plaatsen met in het middelste raam een plaquette of
buste van de Eibergse predikant-dichter. De dichtregels zijn zowel een lofzang op
Eibergen als op de Berkel. Sluiter kijkt dan langs het oude gemeentehuis via de
Maat naar het oude Berkeldal. Bovendien is het in 2018 precies 350 jaar geleden
dat Willem Sluiter zijn Eenzaam Huis- en Winterleven het licht deed zien. Sluiter
verdedigt in dit dichtwerk zijn leven op het platteland. Daarin de dichtregel:

Watt pemanö öupfenö bjcugöen fothl
Mip ^tm^_ i^ i» öeep acötcc-ftoejft.
Waeryemand duysend vreugden soek,
Mijn vreugd is in dees' achter-hoek
Sluiter schreef het zonder hoofdletter en met verbindingsstreepje of koppelteken.
Hij gebruikte het zeker niet in geografische zin als benaming voor een deel van
Oost-Gelderland, wat zeer duidelijk uit de context blijkt. Daarom mag het in een
transcriptie niet met een hoofdletter geschreven worden. Het streepje kan m.i.
in een transcriptie weggelaten worden, want het verandert de betekenis niet of
nauwelijks. Waarschijnlijk is deze dichtregel wel het begin van de geografische
Achterhoek, die in de negentiende eeuw de oude (bestuurlijk getinte) aanduiding
'Graafschap (Zutphen)' verdrong. De rol van de graafschap Zutphen als één van
de drie bestuurlijke kwartieren van de
provincie Gelderland was zeker na 1811
uitgespeeld. In dat proces schoof de benaming 'Achterhoek' steeds meer naar
voren om een plaats te krijgen naast de
'Graafschap'.'
Maar mij lijkt het zeker dat Sluiter zich
hiervan niet bewust was. Zijn 'achterhoek' was een eenzaam hoekje bij de
haard, waar hij kon studeren en zijn gedichten en brieven kon schrijven. Uit
zijn werk blijkt dat hij zich met zijn eenvoudige, eenzame, leven in het al eveneens eenvoudige stadje Eibergen afzette
tegen decadente steden als 's Gravenhage, Utrecht en Amsterdam.
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De woorden 'hoek' en 'achter gebruikte hij in dit gedicht enkele malen, zoals
in de bijgevoegde fragmenten uit Eensaem Huys- en Winter-leven is te zien. In
Buyten-leven roemt hij de hoek al:
Men mag met recht het Buyten-leven
De naam van Buyten-leven geven,
Dewijl m 'er heeft soo veel voor uyt,
Om na te jagen buyt op buyt:
Men hael in d'allerstilste hoeken,
De beste buyt uyt heyl 'ge boeken
't Is niet te seggen hoe seer het hert
Door sulk een buyt vervrolikt wert.
Willem Sluiter over Eibergen in Buyten-leven: De eerste strofe eindigt aldus
'En onder dies uw seer verwonderd,
Hoe ik alhier dus afgesonderd
Op sulk een plaetsje woonen mag,
Daer noyt uw'oogyets cierlijks sag.'
Kwaad wordt hij als men hem vraagt 'Hoe komt gij woonen in dit slijkgat?' 'Houd
op', antwoordt hij, 'te wijt gaet dit verwijt. Al schijnt het u hier slecht en oolik, ik
leev' er wel vernoegt en vroolik.'
Sluiter zet zich vanaf het begin af tegen het stadse leven, dat hij ook zelf in zijn
'jonge jaren' (hij studeerde in Utrecht) heeft ervaren. Hij weet wat de stedelingen
zo waarderen,
'Maer 't afgesondert eensaem leven
Kan mij veel meer genoegen geven.'
Trots op Eibergen
Sluiter woonde en werkte met veel genoegen
in Eibergen en omgeving. Hij was een 'promotor' van Eibergen, zoals ook blijkt uit enkele dichtregels in zijn Vreugd- en Liefdesangen:
Ik pleit ervoor om deze dichtregels op te nemen in de wand in de Kluiversgang. Als men
Eibergen inrijdt of inwandelt, dan vallen deze
regels op en verdienen zij het om er bij stil
te staan en ze ter harte te nemen. Wie meer
wil weten kan de protestantse kerk bezoeken,
de kerk waar Sluiter preekte tussen 1653 en

Zond ilc Eibcrgs nadeel zoeken?
Neen. Veel liever en veel eer
Wil ik Eibcrgs roem en eer,
Mot mijn dichten, met mijn boeken,
Zoo verbreiden over al,
Dat'er elk van weten ïal.
21.

Daar men nooit van Eiberg droomde,
Noch eens wift, of hier of daar
Eiberg in de wcrelt waar,
En of daar de Berkcl ftroomde.
Word nu alles, voor en naer,
Door mijn boekjes, openbaar.
22.

Zoo blijft noch, na hondert jaren,
AIzoo wel als nu ter tyd,
Eibergs name wijd enzyd.
Als wy lang ïyn heen gevaren,
Daar men haaÜ vergeten is,
Hcuglyk in. gedachtenis.
^
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1672. In het Museum de Scheper, tegenover de kerk, kan men de meest complete
serie werken van de predikant-dichter bewonderen. Volgt men de omgekeerde
route, het stadje uit richting De Maat, neem dan de volgende dichtregels van Sluiter ter harte:
'Ik kies de heemden en 't gehoomt,
daer 't versche water lieflijk stroomt.
Daer zit ik neer om wat te rusten,
of ga al wand'lend mij verlusten.'
(Buyten-Leven)
Hoe nu verder?
De ideeën voor een Sluiterwand in de Kluiversgang
zijn op 21 april j.l. besproken in de 'taskforce' die gevormd is rond de centrumplannen voor Eibergen. Ze
werden enthousiast ontvangen, nu is het wachten op
uitwerking en realisatie.
Mijn tweede voorstel is om
in plaats van het huidige
welkomstbord in het park
bij het oorlogsmonument aan de huidige N I 8 , in heel grote letters de dichtregels
van Sluiter over de Achterhoek te plaatsen, met daaronder (kleiner) de tekst 'Welkom in Eibergen'. Over twee jaar is de huidige N I 8 een rustige hoofdtoegangsweg van Eibergen. Wie dan vervolgens 'oud-Eibergen' inrijdt via de Grotestraat,
ziet dan aan de linkerhand, duidelijk zichtbaar, de panelen met de beeltenis en
gedichten van de grote Eibergse predikant-dichter.
Bennie te Vaarwerk

' Dit artikel is een bewerking van het artikel dat op 26 februari 2016 gepubliceerd werd
in mijn blog op de website www.heerlijkheidborculo.nl
^ In de pers werd het pleintje al het 'Willem Sluiterplein 'genoemd, maar dat kan niet
omdat er al een Willem Sluiterstraat is (eveneens trouwens in Haarlo en Neede en
waarschijnlijk ook elders). Ideeën als het 'Achterhoekplein' of het 'achterhoekje'
(Achterhoekje) werden ook al geopperd.
^ Zie mijn blog:
http://www.heerlijkheidborculo.nl/blog/20I3/ll/30/van-achterhoektot—achterhoek-van-een-eibergs-hoekje-bij-de-haard-tot-streeknaam/ Hierin een verwijzing naar een lang artikel over de geschiedenis van de 'achterhoek'die Achterhoek
werd.
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Ons zoekplaatje: oplossing opgave 83

1. Gerda Schut, 2. Gerrie Drenten, 3
,4
5. Jetje Vos, 6
7. Johan Klein Willink, 8
,9
10
, //...., 12. ..., 13. Reinhold Odink, 14
15. Jan Simmelink?,
16. Gerrit Simmelink, 17
, 18. Henk Velthuys, 19 , 20. Hannie Groot Huismink, 21.
Jo Simmelink, 22. Gerda Nijland, 23. Hennie Vrielink?, 24. Annie Koeslag, 25. Ans Starke,
26. Dinie Bartelink?, 27.Gerda Veldink, 28. Annie Berenpas, 29. Gerdie Zwijnenberg, 30.
Willemien Bartelink, 31
32
, 33
, 34. Suus Danker, 35
, 36. Gerrie Schutte,
37
38. Jantien Vos, 39. ... Waanders, 40. Gerrie van de Kous, 41. Reind Veldink, 42
Betty Rosenbaum, 43. juffrouw Heethrink, 44. Dolly Dolstra, 45. Joke Odink, 46. Evert
Wissink, 47. Wim Radstake, 48
49. Herman Simmelink?, 50. J. te Spenke, 51. meester
Jansen, 52
53
54
55
56
57
58
59. Empie Wonnink, 60
,
61
In nummer 83 gingen we op zoek naar 61 namen, schoolkinderen met leerkrachten. Na het verschijnen van dit nummer leverde dat al meteen respons op en kreeg
ik van een zestal personen namen door. Maar helaas zijn op onverklaarbare wijze
deze en andere berichten uit onze mailbox verdwenen. Vandaar dat ik bij Gerrie
Klein Willink-Odink, ons bestuurslid terecht kwam, die mij kon vertellen dat haar
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zus Trudy Nijhof-Odink ook in deze klas heeft gezeten en mee is geweest met
het schoolreisje naar Schiphol, maar zij staat niet op de foto. Het gaat hier om
leerlingen uit de zesde klas van de Openbare Lagere School I, later de Menno ter
Braakschool aan de Huenderstraat.
Het was in de jaren '50 en '60 gebruikelijk om met de hoogste klassen een bezoek
te brengen aan onze hoofdstad Amsterdam met daarbij meestal een bezoek aan
een museum en een rondvaart door de grachten en daarna naar Schiphol te gaan
om te kijken naar de aankomende en vertrekkende vliegtuigen. Voor een Dakota
werd dan een groepsfoto gemaakt die later naar de school werd opgestuurd en via
het Ibtonummer, links onder, kon dan worden bijbesteld. Deze foto is uit 1953.
Gezien het aantal leerlingen kan het ook nog gaan om twee klassen, gezien het
aantal leerkrachten.
Helaas is de lijst nog met compleet, veel jongensnamen ontbreken nog. Vandaar
toch weer een oproep om te reageren als u nog namen weet. Email: redactie@
historischekringeibergen.nl - Ons zoekplaatje: oplossing opgave 83
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Ons zoekplaatje: nieuwe opgave 84

Bovenstaande foto kreeg ik van Marius Wessel uit Ede met de vraag: "Wie zijn
ook al weer die leerlingen die bij mij op de openbare school zaten in Rekken". In
1946 zijn wij uit Rekken vertrokken naar Alphen aan de Rijn en ik ken slechts van
een enkeling de naschoolse levensloop. Het zullen kinderen zijn, geboren tussen
1926-1933. De drie leerkrachten herken ik nog wel: juffrouw Goldenberg (66),
meester van Ekeren (55) en meester Beumer (61). We zijn dan ook op zoek naar
de namen van tachtig leerlingen.
De vragen zijn:
Wie kent één of meerdere personen?
Waar en wanneer is deze foto gemaakt?
Wie heeft hier nog herinneringen aan?
Reactie, graag schriftelijk of per email, zijn welkom bij:
J. Baake, Nieuwenhuizenstraat 5,7161 VB Neede.
Email: redactie@historischekringeibergen.nl
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Bles, kom!
Bles, kom! Herman Diekers had de staldeure lös e daone en stond met 't kopstukke in de hande te wachten töt Bles zich ummedreien naor d'n oetgang van
'n peerdestal. Dat Herman wachtten totdat Bles zich umme dreien was eigenlijk
te vöUe zegd. Bles schrok eigenlijk een betje. Ze scheiden drek oet met vretten.
Dat heuj kon ze better later opvrett'n. Bles dreien zich vlot umme en leep met eur
heufd zo in 't kopstukke dat Herman al luk umhoge heeld. Noo was Herman allene
met Bles, maor d'r waren ok manks wal ens leu bi-j e west en dee vrogen zich dan
af hoo dat toch kon dat Bles zo vlot d'n stal oet kwam as Herman zae; Bles, kom!
Herman zea daor nooit volle op. Ach, zae hee dan, dat heb ik Bles as een kaere in
't aor e fluusterd.
Met de hand an 't kopstukke nam Herman Bles met op de wagen an. Een platten
wagen neumt ze dat. An alle kanten een paar opzetstukke en onder d'n wagen vaer
bende dee Herman gisteren nog flink had op e-pompt. Vanmorgen ging Herman
met peerd en wage naor de loze. D'r most waer mael veur de beeste komm'n.
Herman hef zo'n betje alle maelzekke op de wagen staon. 't Is een heel karwei
um dee zekke van vieftig kilo op de wagen te kriegen. Gelukkig hebt ze een stekwagentje bi-j de loze zodat i-j neet alles zelf hooft te beuren, 't Is met recht
pokkelwark. Herman klopt zich 't stof luk van de klaere en dan löp hee op 't kantoor an. Daor mot aerst veurdat hee ziene vracht met naor 't hoes nump worden
betaald. Op 't kantoor trof hee vake wal leu waormet hee effen een prentje mek.
Vake wordt d'r over waer en wind e-praot.
't Is te hoppen dat 't mooie weer zo blif, want ok Herman hef met Bles een paar
bunder gros e maejd. Nog effen geet de praot over de slechte prieze van de eiere
en over de plannen van d'n Mansholt. Jao, wat daor nog van mot komm'n? As 't
an Mansholt ligt dan is 't bedrief van Herman ok vols te klein. En dat neet allene.
De beeste mot volle maer melk geven dan de viefdoezend liter dee ze noo in 't jaor
geeft. Wat dat allemaole nog mot worden? En as 't de bedrieve allemaole groter
mot worden dan mot d'r ok een tractor komm'n. As't an Herman ligt köch hee d'r
lever 'njong peerd
bi-j. Maor ja, daor zölt de jongeleu wal neet maer an willen. De mansleu staot op
en loopt waer op 't bordes an waor de wagens met daorveur de peerde rustig staot
te wachten. Tenminste, dat lik 't er op.
Naost de wagen van Herman stond een luk kleinere wagen met 'n pony d'r veur.
Tenminste ton Herman zien'n wagen aan 't vol laden was. Noo stond de wage d'r
nog wal, maor den pony was nargens te bekennen, 't Inspan lag op de grond en
bi-j de wagen stonden een paar keerls van de loze met 'n eigenaar van 'n pony
te praoten. Of zee ok wisten waor 'n pony was e bleven? Tsjaa, daor wollen de
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keerls wal effen over prakkezeren. Effen later kwamen ze trugge. Ze hadden effen
zo links en rechts nao e-vraogd en noo kon't wal eens waezen dat 'n pony in de
garage bi-j café Marktzicht stond. Hoo d'n pony daor noo terechte was e kommen
dat wisten ze ok neet, maor ze wollen wal effen met 'n caféholder overleggen of
ze 'n pony oet de garage mochten halen. En zo Iepen de twee arbeiders van de
loze op Marktzicht an, dat nog op gin tachtig trad van de loze stond, 't Duurden
neet lange en jao heur, daor kwammen de beide mansleu waer an lopen met in
eur midden d'n zwartbonten pony. D'n eigenaar van 'n pony stond veraltereerd te
kieken bi-j de wagen en wol 'n pony dreks waer veur de wagen doon. Maor daor
was hee toch een betje te vlot met. Nee, nee, dat geet zo maor neet. De mansleu
zaeden dat ze 'n pony neet zo maor hadden met e kregen. D'n café-holder had ze
zegt dat ze veur de man een riksdaalder 'n pony met mochten nemm'n. 't Stallen
van een pony dat kon hee neet veur niks doon.
Tsjaa, en noo wolden de beide mansleu wal eerst twee riksdaalders beuren veurdat
'n pony waer veur de wagen kon worden e daone. Met 'n zoer gezichte word'n de
knippe trokken en velen d'r twee riksdaalders in 'n tuk van de loze-kaerls. Beide
nammen ze de pette af um d'n boer te bedanken en met plezaer heelp'n ze hum 'n
pony waer veur de wagen te spannen. Toen 's avonds met 't etten d'n kleinen pony
waer in eure vertrouwde weide leep zat euren baas nog luk nostereg veur zich
oet te kieken aan de kökentaofel. Twee riksdaalders armer. Dee verrekte keerls
van de loze! Op dat zelde tiedstip zatten twee keerls geneuglijk an 't schap bi-j
Marktzicht. Ze leten zich d'n borrel good smaken. Wat "n geluk dat wi-j 'n pony
e-vonden hebt. To Mans, doo't er nog gauw ene in.
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Herman had mei Bles net de leste kidden bi-j mekare, 't lleujen as de mieter.
Vanmeddag zollen ze 't heuj mooi dreuge binnen halen. En ast 't heuj vot was dan
wol Herman de weide scheuren. Herman zien breur had e zegd dat hee de weide
wal met Bles wol ummebouwcn. Ton Herman daags nao 't heujen luk stront op
de weide had e daone worden 't haenig an tied dat Teuntje kwam um met Bles de
weide zwart te maken. Teuntje ging aoverdag naor 't febriek en ok al was't neet
zonn'n boer, bouwen met Bles dat lek hum wal wat.
Herman had Teuntje aerst e-holpen met 't inspannen van Bles en um Teuntje een
betje gengs te kriegen maken hee eerst een begin.' t Grote rad van de ploog leep
mooi deur de vore en zo zorgden Herman d'r veur dat Teuntje met een rechte vore
kon beginnen. Bles kon de ploog makkelijk trekken. Teuntje had zich de liene
over zien'n linker'n scholder en onder zien'n rechter'n arm e trokken. Met de
alpino pette luk scheef op de kop lek hee waarachtig net een echten boer.
't Duurden neet lange of Teuntje had al een paar meter umme bouwd. Lefebrieje,
hoo dee zwarte grond deur de mooie blanke scharen onderste baoven kwam te
liggen. Herman was onderhand al een zctjen gengs in de schcippc. He had de maelzekke waer in de hande um ze leug te maken in de maelkislen. Op ens heurden
hee Teuntje schreeuwen. Ton Herman deur 't stalraemken naor boeten kek zag hee
de ploog stille staon. Teuntje stond in de vore te raeren en leet de liene een maol of
wat langs de flanken van Bles kictter'n. Bles trok zich d'r gin bast van an en bleef
staon as of ze dacht, Teuntje i-j bekiekt oew maor. Ion Herman oei de schöppe
kwam en an zien breur vroog wat d'r loos was kek Teuntje luk bedrett'n veur zich
oet en zae dat Bles neet meer wol trekken. "Bles, wat is't!" Heurden Teuntje zien
breur achter oet 'n hals komm'n. Wil [iles neet trek
?" Herman had zich amper oet e sprokk'n of 't was net of d'r ene Bles in de konte stak. Bles zetl'n eure
aehterbene in 't zand en met 'n hoeraatje vlaog de ploog veur oet. Teuntje den amper in de gaten had wat d'r gebeurden worden met de liene en al veur-oet e trokken en nao een paar trad stoeken hee veurover langs de ploog op kop in de vore.
Herman schudden zien heufd ton hee zag wat d'r gebeuren, 't Was maor good dal
Teuntje 't gezichte van Herman neet zag ton den waer op de schöppe an leep.
Ton Herman nao een halfuur waer hen kieken ging, had Teuntje 't land al zowat
half umme. Teuntje zae dat 't er good an was en vaegen zich 't zweet van de kop.
Met ton Herman zich de piepe an stak kek hee met 'n schuun oge naor zien breur.
Tk dachtte dat ie 'n alpino op hadden'? Teuntje veulden zich veraltereerd aan 't
heufd. Veulden in ziene boksentasse. Teuntje kek um zich hen. Bn ton.... ton hee
luk wieter kek en ziene ogen over 't pas gebouwde land gleden schot 't hum te
binn'n waor zien'n alpino zo ongevaer was e-bleven.
Bertus te Raa

Hibergen,mei2()l6
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Archeologische monumenten in Eibergen.
In nummer 78 van Old Ni-/s heb ik kort geschetst wat de gemeente Berkelland
zoal doet om areheologisehe versehi/nselen m het landschap te registreren en
zo mogelijk te onderhouden In een inventarisatie blijkt dat er sprake is van een
36-tal areheologisehe monumenten in de gehele gemeente Berkelland Daarvan
bevinden er zic h 33 in het werkgebied van onze Kring.
Het merendeel van deze monumenten omvat landweren (9), nederzettingen (15)
en grafheuvels (5) Voor het overige betreft het twee havezaten, een steenoven en
een sehans In Old Ni-js nummer 79 en 81 ben ik ingegaan op de landweren en de
grafheuvels In onderstaand artikel wil ik wat meer ingaan op wat zoal mei een
"nederzetting" bedoeld wordt.
Wat is een neder/cttin^?
Volgens Wikipedia is ei sprake van een nederzetting als het gaat om een buurtschap, een verzameling van woningen, een dorpje of gehucht. Maar in de aicheologie IS er ook wel sprake van een nederzetting als hel gaat om een enkele woning,
al dan niet met bijgebouwen zoals stallen, een korenspiekcr et eetera. Er is zelfs
sprake van een nedeizetting als het een tijdelijke pleisterplaats betreft van jagersverzamelaars uit de periode vanaf het eind van de ijstijden.
Waar van een landweei of gralheuvel nog duideli|k lesten boven de grond zijn
waar te nemen, daar bevinden de laatste sporen van de nederzettingen zich doorgaans onder het maaiveld. Men moet dan denken aan verkleuringen in de grond op
de plaatsen waar zich vroeger palen bevonden en in de directe omgeving daarvan
ook nogal eens wat in klei uitgevoerde potten ol kruiken, hr is in het landschap
dus van nederzettingen niets waar te nemen.
Over het algemeen is wel bij benadering bekend waar die zeer oude nederzettingen zich vermoedeli|k hebben bevonden en waar dus vindplaatsen zi|n. Bijvoorbeeld aan de rand van een es, ol nabij de bocht van een beek, ven of rivier. Plaatsen, waar de jagers vroeger meenden voedsel (wild) en water te kunnen vinden.
De gemeente hanteert een archeologische verwachtingskaart waarin is aangetekend waar naar verwachting bclangn|kc archeologische vondsten in de bodem
verborgen zijn. Aan de hand van die kaart tracht de gemeente te voorkomen dat
dergelijke plaatsen verstoord worden door nieuwbouw of diepploegen.
Zolang archeologische objecten nog op de oorspronkelijke plaats in de grond verblijven IS daar uit af te lezen of ze bijeen en in grotere getale voorkwamen op die
plaats en of daai dus misschien sprake is geweest van een woonplaats Woidt zo'n
vondst, bijvoorbeeld een pijlpunt, door een enthousiasteling mee naar huis genomen om hem daar te pronk te leggen, dan is hij uit het verband gehaald Niemand
weet meer waar de vondst ooit lag en hoe diep en het is dan met meer duidelijk of
hij deel uitmaakte van een nedeizetting, ol dat hij tijdens dejacht als enkel object
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verloren is geraakt. Vandaar dat de overheid in Europees verband regels heeft gemaakt om te zorgen dat archeologische objecten zoveel mogelijk op hun plaats in
de grond blijven. Dan kan later, wanneer het echt nodig is en de wetenschap misschien ook weer verder ontwikkeld is, alsnog tot opgraving worden overgegaan
als dat noodzakelijk is.
Zo'n noodzaak kan bijvoorbeeld zijn het aanleggen van een nieuwe weg, zoals bij
de actuele herziening van de NI8.
In Berkeiland is sprake van een 15-tal geregistreerde nederzettingen, te weten
twee in Beltrum, tien in Eibergen en drie in Rekken. De nederzettingen zijn in de
beschrijving onderverdeeld naar de tijd waartoe ze behoren. Dat strekt zich uit
van na de laatste ijstijden, zo'n 25.000 jaar geleden. Doorgaans nederzettingen
van jagers en verzamelaars. 5.000 jaar geleden, toen de eerste boeren zich min of
meer vast gingen huisvesten. De tijdsindeling wordt gevolgd door de bronstijd, de
ijzertijd, de romeinse tijd, de vroege en de late middeleeuwen en de nieuwe tijd.
De genoemde oude woonplaatsen, van tijdelijk jachtkamp tot middeleeuws erf,
zijn dragers van informatie over wie hier vroeger leefden en hoe dat dagelijks
leven er uit zag. Gegevens daarover kunnen door archeologen onderzocht worden
om op die manier alsnog te kunnen vastleggen wat nog nooit uitputtend vastgelegd is: de bewoningsgeschiedenis van onze omgeving.
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Prijslijst boeken (december 2014)
Kom
Deel
Deel
Deel

vanavond mei verhalen. Eibergen in oorlogslijd - E.H. Wesselink
1 - De Jodenvervolging, 1990
2 - De moed der machlelozen, 1992
3 - Hoe de oorlog is verdwenen, 1995

€ 12,00
€ 14,00
€ 15,00

De Holler Verzamelde gedichlen - G. Odink
€ 7,00
Boerenwerk - B.H.M te Vaarwerk en L.A. van Dijk
€ 7,00
Geschiedenis van de Oude Sl.Mallheus van Eibergen - E.H. Wesselink .. € 14,00
Kostgangers van Onze lieve Heer - H. Odink en E.H. Wesselink
€ 2,00
'/ 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
Hof te 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
Herinneringen van een onderduiker 1940 - 1945 - Wim Heinen
€ 8,00
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
Tien man en tachtig gulden, GeschiedenisWillem Sluyterschool
€ 5,00
Old Ni'js, losse nummers 1 t/m 49
€ 5,00
50 t/m 83
e 6,00
Genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
Boeken kunnen worden besteld via het bestelbiljet of telefonisch via
Dick Somsen, Mallumsc 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
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Historische Kring Eibergen: Bestelbiljet boeken
Te sturen aan Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen (tel.:
0545-472517).
Ik heb belangstelling voor de volgende uitgave(n) uit de lijst, vermeld in deze Old
Ni-js:

Mijn naam
Adres
Postcode en plaatsnaam
Handtekening

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

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