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Van de bestuurstafel 

Met de verschijning van Old Ni-js nr.9 zijn we al weer be
gonnen aan de derde jaargang. Net zoals in het afgelopen 
jaar ligt het in de bedoeling, dat er 4 nummers zullen ver
schijnen, waarvan nr. 10/11 in de vorm van een themanummer. 
We hopen dat dit dubbelnummer begin juni bij de leden in de 
bus zal liggen. Op dat moment zijn de feestelijkheden rond 
het 800 jarig "bestaan" van Eibergen al in volle gang. Het 
zal geen verwondering wekken, dat het themanummer hierop in
speelt. Old Ni-js nr.12 hopen wij medio december 1988 te 
kunnen laten verschijnen. 
Al met al brengt de herdenking van het Se eeuwfeest veel 
werk met zich mee, zo veel zelfs, dat de voorbereidende 
werkzaamheden voor het themanummer van 1989, nl. de herden
king van de 100^ geboortedag van de Eibergse geschiedschrij
ver bij uitstek, wijlen Hendrik Odink, in het slop dreigen 
te geraken. Wij willen graag in kontakt komen met mensen die 
tijd en zin hebben om met ons gestalte te geven aan dit the
manummer, door bijvoorbeeld materiaal te verzamelen of door 
mee te willen werken aan de samenstelling van een bibliogra
fie van de publicaties van Odink. Op dit moment staat de in
vulling nog volledig open, zodat alle suggesties hieromtrent 
en materiaal (artikelen, verhalen van mensen die Hendrik 
Odink goed gekend hebben) van harte welkom zijn. 
Voor het begin van de jaren '90 staat een themanummer gepland 
over de geschiedenis van de Eibergse en Beltrumse coöpera
ties. Al eerder kwamen verschillende leden met deze sugges
tie, maar de zaak is in een stroomversnelling geraakt door 
de reünie van werknemers van de voormalige boterfabriek van 
Eibergen op 15 januari j.1.. Ook voor dit onderzoek geldt, 
dat wij graag in kontakt willen komen met mensen die ons wil
len helpen bij het onderzoek en schrijven. De redaktie ziet 
uw reakties gaarne tegemoet. 
Tot slot vragen wij die lezers en lezeressen om even geduld 
te hebben met beantwoording van vragen op historisch terrein. 
Zulke vragen verdienen een serieus antwoord en dat vergt het 
nodige zoekwerk. In verband met de boven aangehaalde tijd
nood, willen wij hen vragen even geduld te hebben tot na de 
zomer. Bij voorbaat dankl 

De redaktie. 
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Het erve Meerbeek in Rekken 

De naam Meerbeek komen we op verschillende plaatsen en in 
diverse variaties tegen. De vraag is natuurlijk, in hoever
re er een verband bestaat tussen de verschillende namen. 
In België liggen de plaatsjes: 
-Meerbeek (tussen Brussel en Leuven) en 
-Meerbeke (ten westen van Brussel). 
Maar in Nederland heb ik geen plaats, dorp of buurtschap 
kunnen ontdekken die de naam Meerbeek draagt. 
In het 'Springendal' bij Ootmarsum, gelegen in het N.0. van 
Twente staat een boerderij met de naam "de Meerbekke". 
In Hillegom vinden we de "Van Meerbeekstraat". Volgens de 
gemeente Hillegom is de straatnaam waarschijnlijk niet af
geleid van een familienaam. De weg loopt naar de Beek. 
Deze 'Beek' is een water dat naar de Haarlemmermeer liep. 
Zo zou door samenvoeging van: Meer en Beek, in de volksmond 
Meerbeek zijn ontstaan. 
In Rekken kennen we de Meerbekkerhoek. Hier heeft een boer
derij met de naam Meerbeek gestaan. In de volksmond heette 
deze "de Meerbekke". 

Momenteel kunnen we als Nederlandse familienaam nog tegen
komen: Meerbeek en Van Meerbeek. Vanzelfsprekend komen we 
in het verleden diverse schrijfwijzen tegen voor dezelfde 
familienaam. Bijvoorbeeld: Meerbeek, Van Meerbeek, ter Meer
beeck, te Meerbeke, Meerbecke en Marbeke. 
De naam Van Meerbeek komen we tegenwoordig maar incidenteel 
tegen,voornamei ijk in het westen van ons land. De naam Meer
beek komt vaker voor. We vinden takken in de Achterhoek 
(Borculo, Ruurlo, Neede, Vorden, Hengelo, Drempt) en in Wou
denberg, Amersfoort Leersum en Amsterdam. 
De Woudenbergse tak is al oud. In 1730 laten Hermen (van) 
Meerbeek en Jannigje Steenhof hier hun zoon Hendrik dopen. 
Hendrik wordt uiteindelijk de stamvader van alle Meerbeken 
in Woudenberg, Amersfoort, Leersum en Amsterdam. 
Tussen 1700 en 1800 vinden we ook nog een tak bij Arnhem 
(Rozendaal, Velp) en in Kralingen bij Rotterdam. 

Als familienaam vinden we de vroegste vermeldingen echter 
in de Achterhoek. Tussen 1600 en 1700 komt de naam Meerbeek 
veelvuldig voor in Eibergen en Rekken. Alle dragers van de 
naam Meerbeek kunnen zeer waarschijnlijk Berent ter Meerbeeck 
die rond 1640 in Rekken woonde, als hun voorvader beschouwen. 
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In de nacht van zondag op maandag 
is de boerderg de Meerbekke eigendom 
van A. Planten en ^bewoond door de 
fam. G. J. Geesink totaal Uitgebrand. 
Toen de oudste zoon om kwart over 12 
nog even naar de radio luisterde hoor
de htj iets in het achterhuis. Hö- ging 
ktjken en ontdekte, dat dit over de ge-

. hele lengte bramde.' De brand greep Zo ra
zend snel om zich hoen dat, toen n^ de 
huisgenoten gewekt jhad, men al niet 
meer door de deuri naar buiten kon. 
Door de ramen ontvluchtte men het 
brandende gebouw. In het kurkdroge 
ho(« en stro vond het vuur g^retig voed
sel. De ijlings gewaarschuwde brandweer 
uit Eibergen, die spoedig ter plaatse was, 
kon niets meer behoyden. Het huisraad 
ging vrijwel geheel verloren. Slechts 
weinig kleren en een kast wist men het 
vuur te ontrukken. Het melkvee was ge
lukkig in de wei. Een pas geboren kalf, 
dat op stal stond kwam evenals twee 
varkens, in de vlammen om. De fam. 
Geesing was tegen brand verzekerd, doch 
de schade blijkt aanzienlijk hoger te zijn, 
dun het bedrag waarvoor men verzekerd 
was. Voorlopig heeft de familie een on
derdak gevonden in de buurt en bij fa
milie. Het toeval wil, dat deze boerderij 
op de nominatie staat om verplaatst te 
worden bij de ruilverkaveling. Of ze nu 
al of niet weer opgebouwd zal worden 
is nog niet beslist. 
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Als we naar de oorsprong zoeken, komen we in ieder geval in 
Rekken bij de Meerbekkerhoek terecht. Op 15 mei 1961 brand
de hier, in de nabijheid van de Berkel, het boerderijtje 
"Meerbeek" af. 
Een typisch Achterhoeks boerenhuisje met een planken gevel, 
kleine ruitjes en lage afdaken. Hendrik Odink vermeldt in 
"Land en volk van de Achterhoek" dat "Meerbeek" volgens 
overlevering een kasteel was. Namen in de buurt van het af
gebrande boerderijtje zoals " 'n Jachtstal" en "Peerdeloop-
stukke" zouden daar ook op wijzen. 

De vroegste vermelding vinden we in 1188. In de goederen-
lijst van Graaf Hendrik van Dale, heer van Diepenheim, vin
den we onder parrochia Ecberge o.a. Domus Marbeke. Wat moe
ten we ons precies voorstellen bij "Domus"? In "Bijdragen 
en Mededelingen Historisch Genootschap" lezen we als bete
kenis van "Domus"; "der bei wei tem gebraüchlichste Namen 
fUr ein Bauerngut. Ein Namen, der in jener Zeit und in West-
falen zweifellos das Bauerngut, sonst auch Erbe genannt, be-
zeichnete, nicht aber, wie in spaterer Zeit, und besonders 
im Rheinlande ein 'Haus', d.h. ein adliches Haus, einen Rit-
tersitz". Mogelijk geen kasteel dus. In ieder geval moet er, 
gezien de verdere geschiedenis, sprake zijn geweest van een 
belangrijk boerengoed. 
Na de dood van de laatste mannelijke nakomeling van graaf 
Hendrik van Dale in 1318 ging zijn bezit, voorzover het nog 
bij elkaar gebleven was, in verschillende handen over. Het 
grootste deel van de Nederlandse goederen kwam via de doch
ter van de voorlaatste graaf Wilhelm, aan haar echtgenoot 
Wilhelm von Kuyck Boxtel, die het verkocht aan het bisdom 
Utrecht. Een groot deel van de Westfaalse bezittingen kwam 
in het bezit van de heren van Münster-Meinhövel. In wiens 
bezit Meerbeek toen kwam, is mij tot op heden niet bekend. 

Omstreeks 1382 wordt het goed in leen opgedragen aan Herman 
Gherkinc. Het goed wordt dan omschreven als: 

"Den hof to Meevbeke rn-it alle s-ijnen toebehoren, ghe-
legen in den kerspel van Eyherghe, in den buersaap 
van Reken." 

Herman Gherkinck wordt 10 juli 1391 nogmaals beleend. In een 
registerlijst vinden we: 

"1391 Maart 20 (des anderen dages na der hoohtiit to 
palmen) Hinrio Rorino, richter van Borklo, oorkondt. 
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dat Herman Gherkinok opdraagt aan jonker Hinrio van 
Zolmi-sse heer Johansz., heer van Ottenstene, het goed 
te Meerbeeke in de buursahap Rekene, kerspel Ecberghe, 
als pondig leen. " 

en "2505 September 2 -upten Dinxtach post Egidii dbbatis 
daige Frederick, heer tot Brunchhorst en Borckello, 
en zijn vrouw Mette van den Berghe erkennen verkocht 
te hebhen aan Albert Wijnen, pastoor ten Ottensteyn, 
een rente Van ZO malder rogge 's jaars, gaande uit de 
goederen Odynck, Poppynck, Roselynck en Herberynck, 
gelegen in het kerspel Eyberghe, huur schap Reken, en 
uit de Oisterhove in het ambt Bocholt kerspel Dynxperlo". 

In 1573 beschikt de Scholtenhof Karnebeek, afkomstig uit het 
even over de grens liggende Krosewick, over de jaarlijkse 
garftienden uit Meerbeek en Hempsinck in Rekken, tevens uit 
deze erven de bloedige tienden (koeien, varkens, enz.) 
In 1640 behoort het erve Meerbeek aan 't huis Borculo. Het 
goed wordt dan omschreven als: "Een huys met een lijftocht 
en 2 koters" (kotterplaatsen). 
In 1784 bestaat het erve Meerbeek uit niet minder dan 18 lan
derijen en weiden en houtakkers. Tot 1852 blijft de Meerbek-
ker-garftiend in het bezit van de eigenaren van de Scholten
hof Karnebeek. In dit jaar wordt de garftiend gekocht door 
Albertus Meilink te Borculo, voor 2600 gulden. Behalve de 
garftiende moet de eigenaar van Meerbeek jaarlijks ook nog 
2 gulden aan Meilink betalen. 

De eigenaren van een twintig andere erven onder Rekken moes
ten ook jaarlijks aan Meilink betalen. Deze waren: 
- Elfert of Elfrink, 300 kop mank of speltzaad. 
- Spenke, 240 kop rogge. 
- Odink of Eunk, 180 kop rogge, 270 kop garst. 
- Klein Tankink, 45 kop rogge, 135 kop haver, 90 kop mank of 
speltzaad, 11,25 kop bonen en 75 cents. 

- Groot Tankink, 45 kop rogge, 135 kop haver, 90 kop mank of 
speltzaad, 11.25 kop bonen en 75 cents. 

- Raes of Rha, 120 kop haver. 
- Lochorst, 30 kop rogge. 
- Ruhof of Gerdes, 75 kop rogge. 
- Poppink, 120 kop rogge, 120 kop garst, 90 kop haver en 67 
cents. 

- Woers of Terwoord, 180 kop rogge. 
- Holters, 45 kop rogge, 120 kop garst, 90 kop haver. 
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- Horst of Terhorst, 330 kop rogge, 120 kop boekweit, 
90 kop garst, 200 kop haver en 67 cents. 

- Wevers of Bennink, 60 kop haver. 
- Kappenwever, 900 kop haver, 11\ kop bonen. 
- Becking, 60 kop haver. 
- Klein Huurneman, 1 gld. 
- Dyck of Dike, 2 gld. 
- Smitz of Schmitterij, 67 cents. 
- Siemens, 3 gld. 
- Kip of Tibrinck, een vischkorf. 

Later werd door de meeste boeren deze verplichting afge
kocht, waardoor men helemaal over zijn eigen inkomsten kon 
beschikken. 
Bewoners op de Meerbekke in deze eeuw waren: Lieftink, 
Tone Penterman, Albert Planten welke de laatste eigenaar 
was, en de laatste bewoners de familie Geesink. Ternauwer
nood konden zij zich de 15 mei 1961 in veiligheid brengen. 
Alle bezittingen zijn verloren gegaan. Na een onderdak bij 
familie en in de buurt, heeft de familie Geesink tot half 
1987 aan de Diekerweg gewoond. 
Een put welke vroeger voor het boerderijtje stond is de 
enigste tastbare herinnering aan 't erve Meerbeek. 
Aanvullende gegevens zijn uiteraard welkom. 

Nieuw-Vossemeer, januari, 1988. 
H. Meerbeek. 
Merijntje Gijzenstraat 19, 
4681 BN Nieuw-Vossemeer. 
tel. 01676-3260. 
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- W.A. Beeiaerts van Blokland, Stichtse, Gaasbeeksche en 

Overijsselse leenen, gelegen in Gelderland. 
- L.A.J.W. Baron Sloet, Oorkondenboek der Graafschappen 
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- H. Odink, Land en Volk van de Achterhoek (Enschede 1971). 
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800 JAAR 
omihKMor 
door J J.M. OmiMKIiOF 

Een boekwerk van 150 pagina's met acht eeuwen familiege
schiedenis in beeld en geschrift. 
Het lijkt welhaast onwerkelijk en in het verleden slechts 
weggelegd voor Koninklijke en adellijke families, omdat in 
overleveringen en archieven daar nu eenmaal het meest van 
bewaard gebleven is. 
Toch ligt hier een boek voor U, waaruit blijkt dat een stam
boomonderzoeker met speurzin en vasthoudendheid erin kan 
slagen een boeiende eeuwenoude geschiedenis tot werkelijk
heid te brengen. 
Joop Olminkhof koos de Jonge en 01 de Schol te, twee boerde
rijen onder Eibergen in de richting Neede, als uitgangs
punt. 
Naast een beschouwing rond de betekenis van de naam Olmink
hof en de beschrijving van het ontstaan van de Jonge Schol te 
en 01de Schol te, geeft hij nauwkeurig weer, wie de bewoners 
van de beide "plaatsen" door de eeuwen heen zijn geweest. 
Door vooraf een tijdbeeld van de algemene geschiedenis te 
geven, heeft hij het voor de lezer gemakkelijk gemaakt de 
personen en gebeurtenissen te plaatsen en te begrijpen, 
waarom in een bepaalde tijd het leven en werken anders ver
liep dan bijvoorbeeld heden ten dage. 
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Door een beschrijving van de relatie van Schol te Olminkhof 
met het stift Vreden, wordt niet alleen naam en taak van 
een Schol te duidelijk, maar wordt tevens één van de voor
naamste bronnen bekend, waaruit de auteur kon putten voor 
zijn onderzoek. 
Wat er op de Jonge Scholte zoal gebeurde, hoe in de loop 
der tijd de geloofsbeleving was en de godsdienstplichten 
werden vervuld, hoe er ook een tragische familiegeschiede
nis plaatsgreep, wordt gevonden in de daaropvolgende hoofd
stukken. 
Wanneer de gevolgen van de cycloon in Olden Eibergen worden 
verhaald, belandt U in de wat jongere geschiedenis, maar 
inmiddels zijn een lange reeks namen en gebeurtenissen de 
revue gepasseerd. 
Namen, verbonden met het geslacht Olminkhof, zoals de tho 
Leugemors, Schurink, Dievelaar, Lucassen, Bruens, Harbers, 
ten Brinke, ter Haar, Welmerink, te Vaarwerk, te Baak, Hul-
scher, Heutinck, hier in een willekeurge volgorde genoemd, 
maar in het boek, naast vele andere namen, in het juiste 
tijdsbestek genoemd. 
Het boek is fraai geïllustreerd met kaarten, oude doopre
gisters, akten en verder met foto's. 
De recensist is van mening dat dit boek voor stamboomonder
zoekers bijna een must moet zijn, omdat de weergave van de 
zeer duidelijke stambomen en kwartierstaat wellicht aankno
pingspunten kunnen zijn voor eigen familieonderzoek. 
P.S. 
Omdat de redaktie niet beschikte over deze nieuwe uitgave 
is een recensie van de heer W.J.H. Berendsen, voorzitter 
Oudheidkundige Vereniging Wehl, verkort weergegeven. 
Het boek is te bestellen door ƒ28,75 of ƒ33,55 (inclusief 
porto en verpakking) over te maken op rek: 15.72.37.540 
Rabobank Wehl, t.n.v. J.J.M. Olminkhof onder vermelding van 
"800 jaar Olminkhof". 
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Achterhoekse Archivalia in het Rijksarchief te Utrecht 

Een ieder die zich bezighoudt met wat dieper gaande histo
risch of genealogisch onderzoek komt tot de ontdekking dat 
archiefmateriaal, dat betrekking heeft op zijn of haar on
derzoek verspreid is geraakt over meerdere archiefbewaar
plaatsen. 
Zo is vrij veel materiaal dat van belang zou kunnen zijn 
voor de Achterhoekse streek- of familiegeschiedenis te vin
den in het Rijksarchief in de provincie Utrecht te Utrecht. 
Dat is in de eerste plaats de , veelal onder de naam 
"Collectie Hofman" bekende verzameling, die door pastoor 
Hofman is bijeengebracht. 
Verder bevinden zich in Utrecht de Archieven van de Aarts
priesters van de Hollandse Zending en tenslotte het oude 
Bisschoppelijke Archief, waarin o.a. de omstreden Goederen-
lijst van Graaf Heinrich von Dale. 
Over de eerste twee verzamelingen zal dit artikel gaan. Aan 
de Goederenlijst zal een afzonderlijk artikel worden gewijd. 
Voor zover het de Collectie Hofman betreft citeer ik in 
hoofdzaak de inleiding op de desbetreffende inventaris. 
De officiële naam waaronder deze collectie thans bekend is 
en daarmede ook de titel van de bedoelde inventaris luidt: 
"COLLECTIE RIJSENBURG". 

Dit is niet, zoals de naam zou doen veronderstellen, het ar
chief van het groot-seminarie van het Aartsbisdom Utrecht, 
maar een verzameling van allerhande archiefstukken, hand
schriften en historische aantekeningen, die vóór de sluiting 
van de beide seminaries -Apeldoorn en Rijsenburg- aldaar was 
aangelegd en werd bewaard. 
In de jaren nadat beide collecties naar het Rijksarchief in 
Utrecht waren overgebracht is deze verzameling nog regelma
tig aangevuld met losse stukken van diverse herkomst en dus 
feitelijk een illegale stortplaats voor afgedwaalde archiva
lia en documental ia, die op de één of andere wijze bij het 
aartsbisdom waren terechtgekomen. 
De inleiding op de Index op het archief van de Aartspries
ters zegt hierover nog (in noot 13): "De aolleatie Rijsen
burg/ Apeldoorn een anorganische massa archivalia, 
handschriften en doaumentalia, in de loop van een eeuw ver
zameld door de 'pastores sorihentes' van het A.A.JJ " 
(Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht). 
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In beginsel en in hoofdzaak is deze verzameling dus aange
legd door redactieleden van bovengenoemd tijdschrift. 
De grootste en belangrijkste verzameling documentatie is 
bijeengebracht door (pastoor) Johannes Henricus Hofman (1837-
1910). Hij was vanaf de oprichting van het tijdschrift (1875) 
tot twee jaar voor zijn overlijden redacteur daarvan en pu
bliceerde in die tijd vele artikelen, die door prof. L.J. 
Rogier als "breedsprakerig" werden gekarakteriseerd. 
Zowel uit persoonlijke belangstelling als met het oog op 
zijn redactionele werkzaamheden, heeft hij in de periode 
1860 - 1910 koortsachtig gegevens verzameld over verschil
lende onderwerpen, waarbij hij vooral belangstelling had 
voor de kerkelijke geschiedenis van die plaatsen in Gelder
land en Utrecht waar hij als kapelaan, rector of pastoor 
werkzaam was geweest. 
Hij heeft voor zijn onderzoekingen veel archieven geraad
pleegd -en vaak daaruit stukken meegenomen en nooit terug
bezorgd- en veel personen om inlichtingen gevraagd. 
Het geheel van de door Hofman bijeengebrachte archiefstuk
ken en aantekeningen is na zijn dood terechtgekomen in de 
bibliotheek van het klein-seminarie Apeldoorn. 
Een andere belangrijke collectie aantekeningen is van pas
toor L.J. van der Heijden, oprichter van de St. Gertrudis-
parochie te Utrecht. Zijn aantekeningen kwamen na zijn over
lijden in 1947 terecht in de bibliotheek van het groot-semi
narie Rijsenburg. 
Na de opheffing van dit seminarie is een aantal stukken ver
kocht; het grootste deel bleef -onbeheerd en onbeveiligd-
in de lege gebouwen achter. In 1975 werd het door de aarts
bisschop aan het Rijksarchief in Utrecht in bewaring gegeven 
met bijvoeging van wat nog in het gebouw van het eveneens 
opgeheven klein-seminarie Apeldoorn berustte. 
Conditie daarbij was dat de collectie voortaan als één ge
heel zou worden bewaard en beschreven, hoe duidelijk het 
verband met elders berustende archieven ook zou zijn. 
De collectie is nogal heterogeen en willekeurig en van een 
aantal stukken kan duidelijk worden vastgesteld dat het gaat 
om fragmenten of restanten van archieven. Zo zijn er bijvoor
beeld stukken over Groenlo die voor een deel afkomstig zijn 
uit het parochiearchief van Groenlo. 

De inventaris van de "Collectie Rijsenburg" omvat 1922 num
mers, welke betrekking hebben op stukken van zeer uiteenlo-
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pende aard: 
- Nederland, algemeen. 
- Nederland, tien provincies: Groningen, Friesland, Over

ijssel, Gelderland, Utrecht, N-Holland, Z-Hol-
land, Zeeland, N-Brabant en Limburg; telkens 
een algemeen gedeelte en per plaats. 

- een aantal stukken die betrekking hebben op het buitenland, 
o.a. België, Duitsland en Engeland. 

- personen en families, op de eerste plaats de familie Hof
man (ten Have) 29 nrs. 
bijv. nr.643: akte van scheiding van de ouder
lijke nalatenschap, bestaande uit het goed 
Hoetink in de buurtschap Lindvelde tussen 
Jan ten Have en zijn broers Gerrit en Willem 
en zijn zwager Derck Wilderinck, 1747. 

- theologie, devotie, kerkmuziek, preken 218 nrs. 
- documentatie Hofman, 

allerlei geschiedkundige notities 555 nrs. 
- documentatie verschillende kerken, 330 nrs. 
- tenslotte bevinden zich in deze collectie enige getuig

schriften en 1icentiaats-akten en een aantal 
recepten (voor geneeskrachtige zalven, voor het 
verven van textiel, tegen mond- en klauwzeer en 
tegen scheurbuik en cholera). 

Het register op de collectie Rijsenburg bevat zeer uitgebrei
de indices op persoonsnamen (26 pagina's a 50 posities) en 
plaatsnamen (27 pagina's a 50 posities). 
Zo staan bijvoorbeeld onder Almelo 15 vermeldingen, onder 
Aalten 6, Borculo 20, Beltrum 34, Deventer 54, Doesburg 8, 
Doetichem 9, Eibergen 6, Groenlo 84 en Lichtenvoorde 7 ver
meldingen. 
Daarmede zijn de zoekmogelijkheden nog niet uitgeput: in tal 
van documenten worden meerdere namen genoemd, die onmogelijk 
alle in de indices konden worden vermeld, zoals bijv. de ge
tuigen in een proces of bij het opmaken van een akte, de le
den van een kerkbestuur (verderop volgt daarvan een voorbeeld). 
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"DE ARCHIEVEN VAN DE AARTSPRIESTERS. " 
Al voor de Collectie Rijsenburg waren deze archieven, vol
uit: "de Archieven van de Aartspriesters van de Hollandse 
Zending", aan het Rijksarchief in Utrecht in bewaring gege
ven. Met de Unie van Utrecht in 1579 was de overwinning van 
het Calvinisme in de Noordelijke Nederlanden een feit. 
In de ogen van Rome werden deze landen een "missiegebied" 
en er werden geen nieuwe bisschoppen weer benoemd. In plaats 
daarvan werden in de voormalige diocesen "aartspriesters" 
aangesteld, die ondergeschikt waren aan een "apostolisch 
vicaris". Deze stond op zijn beurt weer onder de nuntius 
van Keulen (1592) en vanaf 1596 onder die van Brussel. 
De Hollandse Zending of Hollandse Missie werd verdeeld in 
9 Aartspriesterschappen. De bij het "Rijksarchief Utrecht" 
(R.A.U.) aanwezige archieven omvatten ongeveer de achttien
de en negentiende eeuw en wel als volgt: 

- 1. Holland, Zeeland en West-Friesland 
(1704) 1725 - 1853 (1864) 

- 2. Utrecht 1718 - 1853 (1859) 
- 3. Gelderland ca.1740 - 1853 (1898) 
- 4. Kleef / Bergh 1703 - 1794 
- 5. Salland / Drente 1740 - 1853 (1867) 
- 6. Twente 1739 - 1853 (1857) 
- 7. Groningen (1684) 1759 - 1840 (1853) 
- 8. Friesland 1726 - 1853 
- 9. Lingen -- - --
Kleef/Bergh en Lingen (Duitsland) werden later weer van de 
Hollandse Zending afgescheiden. Vandaar dat van Kleef/Bergh 
slechts een paar stukken in het R.A.U. aanwezig zijn en van 
Lingen in het geheel niets. 
De archieven zijn ingedeeld per dekenaat en dan per parochie. 
Het jaartal 1853, hierboven telkens voorkomend, is het jaar 
van het herstel van de Bisschoppelijke hiërarchie in Neder
land. Het voorwoord van de Index op deze archieven zegt nog 
het volgende: 
"De archieven der aartspriesters van de onderscheiden aarts
priesterschappen verschillen sterk in kwaliteit en in kwan
titeit Niet alle aartspriesters hechtten een even 
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groot belang aan de archivering van hun ambteticke stukken. 
Het is bovendien niet uitgesloten dat de inspanningen die 
sommigen zich op dit terrein wel getroost hebben, door de 
zorgeloosheid van hun opvolgers zign tenietgedaan. Sommige 
aartspriesters hebben bewust op haast anti-historische wijze 
huisgehouden in hun papieren...., maar ook calamiteiten, 
waaraan bijna geen arahief ontsnapt, dat niet in een bevei
ligde archiefkluis of archiefbewaarplaats wordt bewaard, 
hebben hun aandeel geleverd in de uitdunning der aartspries-
terlijke archieven. " 

Uiteraard zijn beide collecties, vooral die van de Archieven 
van de Aartspriesters, in de eerste plaats van belang voor 
de kerkelijke geschiedenis. Maar geschiedenis wordt gemaakt 
door personen en speelt zich af op plaatsen. Daardoor is het 
materiaal in deze archieven evenzeer van nut voor onderzoe
ken in verband met plaatselijke- of streek-geschiedenis en 
genealogie. Een voorbeeld: 
Inventarisstuk nr.1792 Archief Aartspriesters: 
Inventaris van onroerende goederen aan de R.K. Pastorij en 
Kerk te Groenlo gehoorende. 15 December 1834. 
Dit stuk is ondertekend door: 
G.H. Borchert. R.C. Pastoor te Groenlo 
- D.P. Harperink - H. Hofman 
- E. Klumper - A. Vaarwark 
- J. Beekman - G. Papen 
- J.H. Nienhuis - J.H. Kleynadeynk 
- J.H. Henseier - B. Huetink 
- J.H, te Maarse - J.H. Tuente 
- J. Bouwhuis 

Omdat er geen registers zijn op deze inventaris, is het ge
woon een kwestie van zoeken en geluk hebben om een naam uit 
zijn voorgeslacht te vinden. 
Zo is er ook een "Naam-lijst der Roomsch Catholijke capela
nen en zendelingen, welke in den beginne des jaars 1806 in 
bediening zijn in de acht aards-priesterdommen der Neder-
landsche Zendinge, met een lijst der presidenten, professo
ren en theologanten, der seminarien van Warmond en 's Heeren-
berg." Van het seminarie 's Heerenberg zijn er ook diverse 
lijsten van studenten. 
Tot besluit van dit artikel een voorbeeld van het omzwerven 
van archiefstukken. In de collectie Rijsenburg bevindt zich 
een charter (nr.223), waarin: 
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"Joest, Graff tho Limburg end Bronkhorst", de bewoner en 
bezitter van "die rechte Principale off olde hoffstede vant 
gude Vracking", ontslaat uit de hofhorigheid aan de "hoff 
Varwerck". Dit in verband met het huwelijk van de genoemde 
bezitter, Johan Vracking, met "Nelle, sine Juffrouwe, sijn-
de eine freye frouwe". Het stuk is gedagtekend XVJc und 
twintigh, dus 1620, zonder aanduiding van dag en maand. 
Bij dit stuk bevindt zich een briefje met de volgende in
houd: 

"Be ondevgeteékende heeft het genoegen, wit naam van 
den Heer J. G.Frederiks, Lector aan het Gymnasium al
hier, aan het Utr. Aartsbisdom, voor arahief of mu
seum, bijgaande akte, belangende het XVII^ eeuwze 
kapittel van S.Salvator, aan te bieden. 
Amsterdam, 22 aug. 1880." 

(w.g.) Alberdink Thijm (sic.) 

Geruime tijd later, bij een onderzoek naar de publicatie 
van de goederenlijst van graaf Heinrich von Dale, trof ik 
in de bibliotheek van het R.A. te Arnhem een publicatie 
over "Joost Graaf van Limburg-Stirum" aan in de "Bijdragen 
en Mededelingen van de Vereeniging Gelre", deel VII, 1904. 
Het artikel, van de hand van (naar mij later bleek: pas
toor) B.L. Snelting, begint als volgt:"Een oud perkamentje, 
in mijn bezit, doet ons nog eens ernstig denken aan de 
voormalige bannerheeren van het vorstendom Gelre en de 
graafschap Zutphen Als geschiedkundige bijdrage is 
het zeer merkwaardig vanwege wellicht den oudsten toestand 
van volschuldige eigenhoorigheid en keurvrijheid en vanwe
ge de duitsche taal en letterschrift, het jaartal en voor
al de eigenhandige onderteekening van den graaf." 
Aan het einde van zijn artikel geeft de auteur dan de tekst 
van het betrokken "oude perkamentje" en daaruit blijkt dat 
graaf Joost de toestemming bevestigt die zijn overleden 
Drost op Wildenborg als ambtman van Vaarwerk had gegeven 
voor het huwelijk van "Jan Vrackinck in Belterumb wonnende" 
met "Nelle ten Backhusse, siende eine freye persohn." 
Dit stuk is voluit gedagtekend: "Gegeben Borckelo, in denn 
jaer sestienhondert und twintig den achsten dags April is." 
Hier zien we dus dat twee documenten, die duidelijk met el
kaar samenhangen en oorspronkelijk uit hetzelfde archief 
moeten stammen, langs twee geheel verschillende wegen in 
twee verschillende archiefbewaarplaatsen zijn terecht ge
komen. Nog een geluk dat de twee bezitters hun 'stuk' aan 
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een archief hebben afgestaan. 
Wat zou ervan geworden zijn als deze oude perkementjes als 
curiositeit in het bezit van verschillende families zouden 
zijn gebleven? In ieder geval zouden zij niet voor onder
zoek bereikbaar zijn geweest. 

Bussum, januari 1988, 
Th.P. Vrakking. 

Te midden van het personeel van de Eibergse Cementwaren fa
briek Huender en Jongsma (nu E.C.B.) toont Gerrit ter 
Weeme trots het eerste nwrmer van het Eibergsch Weekblad. 
onder v.l.n.r. Tines Sloot, Hendrik te Riet, Hendrik Hiet-

brink. 
midden v.l.n.r.Adolf Hietbrink, Gerrit ter Weeme, Mevr. G. 

ter Weeme- ten Harkei. 
boven v.l.n.r. Jan Boeijink, Herman Hietbrink, Willem Boei^-

ink. Arend Jan Meier, Hendrik van der Las. 
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Herinneringen in een muf en stoffig doosje 

Soms staat de tijd nog wel eens even stil, bijvoorbeeld wan
neer je de inhoud van een oud doosje bekijkt. Tijdens werk
zaamheden bij het verhuizen van mijn moeder stuitte ik op 
een muf en stoffig margarinedoosje. Op mijn vraag, wat er
mee moest gebeuren, zei m'n moeder: "Doo dee olde deuze 
maor gauw vot, daor zit alleene maor 'n paar olde kranten 
in". Alleen maar oude kranten dacht ik, nou ja. Maar ze 
bleken toch wel iets ouder dan wat we tegenwoordig onder 
'oud papier' verstaan. De oudste dateert zelfs uit 1907. 
En aangezien ik een "oudere jongere" ben, zo heet dat tegen
woordig als je rond de veertig bent, zullen de wat ouderen 
onder ons er toch wel wat anders tegen aankijken. Enkelen 
van U kunnen er zelfs nog over meepraten over wat er te le
zen staat. 
Kranten hebben bij ons thuis altijd een grote rol gespeeld. 
Opa was meer dan veertig jaar agent- correspondent van wat 
nu de G.O.C. is. (Gelders Overijsselse Courant) 
Mijn vader nam dat later gedeeltelijk van hem over. Wij la
zen thuis naast de G.O.C., Het Vrije Volk, Het Algemeen 
Handelsblad, thans het N.R.C, en de Groene Amsterdammer. 
Veel dus, maar niet de meest gemakkelijke. Dit alles komt 
weer een beetje boven, nu ik al deze oude kranten rondom 
mij heb liggen. Een aantal zaken eruit wil ik U niet onthou
den. Willekeurig heb ik er een aantal zaken uitgelicht, er 
zit geen rode draad in, of het moet opa Gerrit ter Weeme 
zijn, die toch wel steeds weer opduikt. 

Dat mijn opa, Gerrit ter Weeme, ooit waagmeester was, weet 
ik uit de verhalen. Een artikel met foto in 'Het Eibergs 
Nieuwsblad' van vrijdag 13 december 1940 vertelt er iets 
meer over. Hij neemt dan ontslag als Waagmeester. Ik lees: 

"Vanaf 15 februari 1905, is deze functie in zijn han
den geweest. Hij heeft 315.000 stuks vee gewogen, 
waarvan het eerste een varken van G.Menkhorst was, 
dat 60 kg. woog. ( ) De heer ter V/eeme heeft 
heel wat krulstaarten zien defileeren en de gemeen
te zal in dezen waagmeester een solieden functiona
ris verliezen. " 

In hetzelfde nummer, we zitten dan al in de oorlog, staat 
op de voorpagina in een groot langwerpig kader: "Wat op de 
bon staat". Van het algemeen distributiebonboekje bijvoor-
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Dit was de kruideniorswvnk.eL oan G. Lev Weeme begin 1900. 
In de jaren zestig was er op deze plaats de supermarkt 

Bu heeft Flietstra hier een stoffenwinkel. van Temmink. 
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beeld nr.23: 1 ei. Op nr.93: 1 ons maizena of griesmeel of 
sago of aardappelmeel of pudding, soms poeder welke 100 gr. 
zetmeel bevat. 
(27 dec.1940) Verder "Blijft den Balkan buiten den oorlog" 
en maakt men zich in een hoofdartikel zorgen over de ver
gelijking: Godsdienst en Kerkgebouw of Politiek en Partij
huis? Het handelt over het niet toedienen van de laatste 
sacramenten aan stervende nationaal-socialisten door de 
R.K. kerk. Het artikel besluit oneerbiedig dat wanneer men 
een nieuw kerkgenootschap opricht: "men dan natuurlijk ook 
weer een filiaal in de politiek heeft". 
Op de advertentiepagina bericht de firma F.H. Velder's 
kleermakerij te Deventer: "Alweer 't heertje. Geen nieuw 
costuum, toch keurig gekleedl Laat nog voor de a.s. Kerst
dagen Uw colbertcostuum, over- of regenjas onzichtbaar ke
ren 1" 

In de editie van 27 november 1936 wordt aandacht geschon
ken aan het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard. 
Op de voorpagina bericht men dat de prins thans Nederlander 
is. Tevens kan men meedingen "in onze grote prijsvraag; af
hankelijk van het aantal deelnemers looft de krant een ra
diotoestel, een naaimachine en een fiets uit. Samenlezers 
werd ook toen al aangeraden toch vooral zelf een abonnement 
te nemen. 

In de krant van 1 juni 1932, alweer wat vroeger ontdek ik 
bovenaan de pagina de strip: "Nieuwe avonturen van mijnheer 
Pimpelmans". Op dezelfde pagina twee advertenties van fami
lieleden, opa heeft kennelijk de familie opgejut om te ad
verteren. De éne is van fa. H.H. Baten & Zn. (de vader van 
Grada Baten was Hendrik ter Weeme, een broer van opa). Hij 
adviseert voetlijders TRUEFORM- schoenen, met als motto 
"het verhoogt Uw genot bij het wandelen" Ernaast 
adverteert de fa. ter Weeme met alles voor vliegen; glazen, 
klappers, vangers, gaas, plaatjes. 
In 1932 kostte een permanentwave bij een kapper in Lochem 
ƒ 7,50, met blijvende haargolf; een speciale behandeling 
voor grijs en wit haar ƒ 10,-
Prima versgebrande koffie wordt aangeboden voor fl,- ,/0,80 
en f0,60. Onmiddel ijk associeer ik dat met de merk-namen 
uit onze winkel vroeger: "Goenoeng Mas voor thee en Planta
geweelde voor koffie". Dat klinkt, met alle respect, wel 
even anders dan "Snelfilter maling, vacuum verpakt, van D.E." 
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In de rubriek Land- en Tuinbouw wordt de lichaamsbouw van 
een goede legkip behandeld: "( ) de oogen moeten scherp 
zien en groot schijnen. Dieren met glazige visschenoogen 
zijn altijd slechte legkippen, omdat zij het voedsel niet 
kunnen zien." 
In het nummer van het Eibergsch Weekblad van 1907 staat het 
overlijdensbericht van A.H. de Noo, "onze ijverige agent 
voor Eibergen, hij werd slechts 27 jaar". 
Vlak hierna is mijn opa hem opgevolgd. Mogelijk is dit num
mer daarom bewaard gebleven. Bij de gemengde berichten le
zen we het volgende: 

"te GrüsroWj (Mecketenburg) is een Qonge dame op een 
bat bezweken aan de gevolgen van een te sterk gere
gen corset. " en ook: " Een werkman te BerliQn die de 
tong had uitgestoken tegen den keizer heeft 9 maan
den gekregen". 

Verder wordt in de advertentierubriek op een buitenverblijf 
bij Zutphen een flinke werkmeid gevraagd. Dienstbodes en 
werkmeiden worden trouwens veel gevraagd. Een dame uit Rot
terdam vraagt een dienstbode die "goed kan koken en netjes 
werken" en een tweede werkmeid die "kan naaien, tafeldienen 
en strijken". 
Ook de notarissen laten zich niet onberoerd. Diverse perce
len peppels en andere bomen verkopen zij. Notaris ter Braak 
verkoopt de molen van Maatman, molenaar te Hupsel. Deze be
vindt zich in goeden staat. De 12 PK. wind- en stoomkoren-
molen is ingezet op ƒ 5176,60. ten Herberge van H.Schuurman. 
Hier vindt ook de tweede veiling plaats. 
Op een andere pagina wordt een flink stuk grond gevraagd 
"voor een te bouwen gesticht"; ernaast wordt beweerd dat de 
zwakte van het hart, een gevolg van bloedarmoede, nog steeds 
het beste genezen kan worden met Pink's Pillen. 
De andere tak van de familie, de Fa. Joh. Roes, deelt mee 
dat men "goederen die men gestoomd of gewassen wenscht, kan 
afgeven bij mej. J. Hondelink te Neede". Deze andere opa, 
opa Roes, heb ik nooit gekend, omdat hij jong gestorven is. 
In onze familie werd altijd met groot respect over opoe Roes 
gesproken, omdat zij de winkel alleen voortzette, later bij
gestaan door mijn vader Gerrit en mijn oom Johan, welke 
laatste zoals bekend, de zaak heeft overgenomen. 
Tenslotte de twee feestnummers. De editie van 12 september 
1913 werd uitgegeven ter gelegenheid van het onafhankelijk-
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heidsfeest, ter herinnering zoals in de inleiding staat: 
"aan de donkere jaren der Fransche overheersing van 1813. 
Het is voor ons niet meer dan een vaag beeld, dat wij ons 
slechts met moeite voor den geest kunnen brengen." Onder 
de kop "FEESTNUMMER" prijkt in kloeke letters: Agent- cor
respondent G. ter Weeme, dat volgens mijn moeder "opa zich 
de bene oet 't gat sjouwde veur de advertenties". De krant 
dat was alles, dat zal verderop ook nog blijken. 
Eerst iets over het programma van zo'n feest in 1913: 

6 uur : Reveille. 2 Muziekkorpsen stellen zich op bij 
de Wilhelminalinde en aan het einde van de 
Groenlosche straat. 

6{ uur : (I) Schietwedstrijd, er wordt geschoten met 
Beaumont geweren op de 100 meter baan. 

10^-1 I2 uur: Concert op de markt te geven door Excelsior 
en de Vereeniging tot veredeling van den 
Volkszang. 

\2{ uur : Opstelling van den optocht. 
3 uur : Volksspelen: mastkl immen, fietsen met hinder

nissen, tonnetjes kruien, buksschieten, stoe
lendans, kegelen en ringrijden te paard. 

65 uur : Avondoptocht verlicht door fakkels, lampions 
en bengaals vuur. 

Aan de optocht door het dorp waren ook prijzen verbonden. 
De jury bestond uit de heren: H.W. Ellerbeck, S.J. Maas, 
Joh. Pasman, J. Leppink en H. Schürer. De hele feestcom
missie telde behalve 10 leden uit Eibergen, 2 leden uit 
elk der volgende buurtschappen: 't Loo, Mallum, Leugenmors-
hoek, Olden Eibergen, Hupsel en de Holterhoek. 
Rekken en Beltrum ontbreken, die hadden reeds hun eigen 
feest, zoals blijkt uit een bericht elders in het feest
programma: "De Rekkense feesten zijn in alle opzichten ge
slaagd." De advertenties, zoals gezegd, waren ook niet mis! 
Tweemaal kondigt opa aan dat door bemiddeling van het ad
vertentiebureau van G. ter Weeme, advertenties worden ge
plaatst in alle tijdschriften, dag- en weekbladen. 
Een andere annonce leert ons dat de echte Doesburgsche Mos
terd te verkrijgen is bij G. ter Weeme. En mocht U een 
'Verzeekering op het Leven' willen dan is Uw vertegenwoor
diger voor Eibergen: juist ja, opa G. ter Weeme. 



Ondergeteekende, pachter van 

Weide en Buffet 
voor het 

Volksfeest 16 Sept. a.s 
vestigt de aandacht op prima 

Champagne-Pils, 
Frambozen 

Limonade 
en andere Likeuren benevens 

B I E R 
van de bekende merken. 

Beleefd aanbevelend, 
J. Schuurman. 

De eerste Nederlandsche 
Verzekering-

Maatschappij 
op het Leven eij 
tegen Invaliditeit 

gevestigd te 's-Gravenhage 
V e r t e g e n w o o r d i g d te 

E I B E R G E N door 

J. L. MEULENKAMP. 
Vraagt P r o s p e c t u s en 

T a r i e v e n . 

Het aangewezen adres 
voor den aankoop van 

Goud en Zilver 
ALS 

Broches, Oorknoppen, 
Rokspelden, 
enz. enz. is bij 

H. J. NIJHUIS, 
Coiffeur — Dorpsstraat 

Ondergeteekende berictit Ir.tt' 
cfeachte nuhliek van FIRFROEN 

De Muziekvereeniging 

Euphonia 
biedt zicii beleefd aaij 

voor 

Concert 
blaas- of strijkmuziek. 

KH Landbouwers 
vraagt prijs van 

LEFERINK's 

kafmoleDs 
bij H. CREMER. 

Electrische -:-
-:- Verlichting 

Wilt gi] goedkoope en tevens 
mooie 

Electrische lampen. 
zooals kronen, vaste en trek-
pendels, waterdichte ama-
turen, looplampen, koperen 
wandarmen, kelken, enz enz. 
bezoek dan den ruim voorzienen 
winkel van 

Joh. Pasman, 
Dorpsstraat. 

pi]ilips Gloeilanjpei], 
enz 

Montage der lampen gratis. 
Tevens aanleg van 

Electro- Licht-, Bel-, Kracht-
2j tiii. w-I Ok *->iiKsenialieiders 

Beletfd aanbevelend 

Sluit uwe Levensverzekering 
bij de Vesta. 

Deze JVIaatschappij bezit ook de aanne-
melijkste tarieven voor den werkenden stand 

VERTEGENWOORDIGERS : 

G. Schaperclaus. 
A. Ph. Hagens. 

^ Automobielverzekering. J 

r 

THE O C E A N , verzekering tegen alle 
ZIEKTEN en ONGELUKKEN, enz. enz 

Deze Maatschappij geeft boven alle andere ook 
uitkeering bij gedeeltelijke ongeschiktheid. 

V e r t e g e n w o o r d i g e r 

A. Ph. HAGENS. 

G l a s v e r z e k e r i n g . 

FOTOGRAFIE!! 
ZONDAG 14 SEPTEMBER 

en gedurende de feestdagen gelegenheid zich te laten 

FOTOGRAFEEREN 
in l]et Jiótel „DE KLOK" te Eibergen. 

Opname aan huis zonder prijsverhooging. 
Beleefd aanbevelend, 

H. B. DIRKSEN, Fotograaf. 
P.S. Benevens ook TipTop fotografie. 

12 foto's voor 25 cent. 

Koopt uwe 

Scheer- en Toilet-
benoodigdheden 

bij G. J. NIESSINK, 
Barbier en Haarknipper, 

Grotnlosche straat 
RUliVlE SdRTEERINQ. - ; -
- :— BILLIJKE PRIJZEN. 

Voordeeligst adres voor 
TABAK en SIGAREN, 

GOUD en ZILVER, 
UURWERKEN, enz. enz. 
Vraagt monsters of teekening. 

Beleifd aanbevelend 

Hotel .De Klok". 
Rijnwiji], 

Moezolwijn, 
Clianjpagne. 

Likeurei]. 
Hulskamp's Oude Klare. 
MispeJblom's Brandewijn. 

Aanbevelend, 

Joh. V. d. Maas. 

Voor het a s 'eest 
Onafhankelijks-
BITTER 

verkrijgbaar bij 

J. H. HELDER. 

^e^ï'eest-



Coiffeur — Dorpsstraat 

Ondergeteekende bencirr^.Lt 
geachte publiek van EIBERGEN 
en Omstreken dat hi] heeft voor

radig . 

Boerenjongens. 
Kwast j firma 
Limonade \ wed S C H U T T E 

VERDER: 
HENOELOSCH, PILSENER, 
en GROENLOSCH BIER 
Wenscht de geachte ingezete

nen met het feest veel pleizier 

J. te Biesebeek, 
Cafe „Buitenlust" 

Neemt proef 
met onze extra fijne 

COGNAC'S 
alsmede 

Bordeaux | ^ 
Zure Bessen j 5 
Likeuren, enz. enz. 

Aanbevelend, 

Wed. Jl Schuurman, 
Cate „Schoonzicht" 

Het aai]gewezen adres 
voor 

Feestartikelen 
ALS 

Guirlandes, Lampions, 
Serpentines, Confetti, 

enz. enz is 

P, Wapstra, 
Boek en Speelgotdhandel 

Electro Licht, Bel, Kracht
'•" ^IJattesói Hiiksematieiders 

Belet.^d aah'"'t\cle'^d 

Het alom bekende adres 
voor 

Heeren en 
Kinderkleeding 

NAAR MAAT 
18 bij 

B. H. TE NIJENJiüIS. 
Solide en passende coupe 

wordt gegarandeerd. 
Beleefd aanbevelend 

P.S Aan hetzelfde adres een 

leerjongen gevraagd. 

Voor de as Kermis. 
ONTVANGEN 

e e n n i e u w e c o l l e c t i e 

Paardbdekens, 
Zweepei], Staî gei). 
prima Touwwerk. 
Aanbevelend, 

A. D SPOOR, Zadelmaker. 
Aan hetzelfde adres een nette 

LEERJONGhN gevraagd 

BERIJDT 

Gazelle 
Hollandsch Fabrikaat. 

Te EIBERGEN verkrijg
baar bij 

H. Cremer. 

■^ l o i o !> v ü o r iD L'cni. 

'i&/. 

0P> 

^(SM 

Wie wenscht altijd feest? 
Volmaakt geluk! Ziedaar't recept, 
Zoodat je 't maar voor 't grijpen 

[hebt 
'n Lief vrouwtje, gezondheid, 'n 

[snoezig kind, 
'p Costuum van Z I O N en een 

[beetje splint. 

J. W. Swane en Zonen 
SIGARENFABRIKANTEN 

W a a l r e — N e e r p e l t — Kal denkirchen . 
Wekelijksche productie circa 700 0 0 0 sigaren. 

PRIJSCOURANT GRATIS — MONSTERS OP AANVRAGE 
Houten, Blik en Luxe verpakking 

^  Export naar alle werelddeelen 

ffbent voor E I B E R Q E N en Omstreken 

G. TER WEEME. 
\ 

Feestgenooten. 
Wie met de feestdagen eens lekker wil smullen, doet 

een bestelling uit onderstaande artikelen 
Verschillende Taarten, Taartjes, Appel en Saucise

broodjes, Croquetten en Pasteitjes 
Ruim v o o r z i e n in v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n | | 

EIGENOEBAKKEN KOEKJES 
Verschillende merken Chocolade en fijne Bonbons 

Alles van beslist prima kwaliteit 
Beleetd aanbevelend 

J. G. Klein Starink. 

^ e feest

commissie 
vraagt 20 jongens boven de 
14 jaar voor het dr?gen van 

Tornfakkels 
tegen vergoeding van 25 cent. 
Aanmelding bij den heer 

G. Schaperclaus. 
De nog voorradig zijnde 

Oranjeartikelen 
voorden tot verminderden prijS 

opgeruimd 
in het Meubtlmagazijn van 

L, Heijmans. 
C. E. VOLTMAN 
houdt zich beleefd aanbevolen 
voor de levering van prima 
kwaliteit 

Kruidenierswarei], 
Comestibles, 

Tabak. Sigaren, 
Sigaretten, 

Huishoudelijke en 
Luxe y\.rtikelei]. 

BILLIJKE PRIJZEN 
Boodschappen worden dage 

lijks bje/orgd 'y 
'/C^C^ /T^'-

u «^ -.LA^ , r , , ' 'J 

tX) 
co 
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Uit dezelfde krant een advertentie van slager H. Kedde op 
de Hagen die zijn waren op een poëtische manier aanprijst: 

Ieder die thans feest gaat uierenj 
zorgt zooveel hig kan voor jool. 
Fatsoenlijk langs de straat te zwieren, 
moet steeds zijn het bekend parool. 
Maar tegen hossen, springen, dansen, 
tekent de maag veelal verzet. 
Een paar worsten, groot als Hansen, 
past een ieder bij de pret. 
Lever, bloedworst of sauoise, 
kwaliteit zegt de klandise. 
Wil, en mdt je die dan hebbe, 
op den Hagen bij H. Kedde. 

Verder maakt G. Wevers bekend dat hij is verhuist met zijn 
kleer- en mutsenmakerij naar 'het Spieker', op den hoek van 
het midden van de bank. Men komt verder veel 'oude' midden
standsnamen tegen zoals: 
Scholten-waterdicht schoenwerk. De erven Blankvoort- koek 
en banket. Steinkamp- koffie, thee en tabak. H.G. Burbank-
rijwielen. Wed. G.J. Abbink- glas en verfwaren. Joh. Roes
voor al uw feestartikelen. G.J. v.d. Noorda- vertegenwoor
diger van Burgers rijwielen. Uit de advertentie van Zion: 

V/ie wensoht altijd feest? 
Volmaakt geluk, ziedaar 't recept. 
Zoodat je 't maar voor 't grijpen hebt. 
Een lief vrouwtje, gezondheid 'n snoezig kind. 
Een kostuum van Zion en een beetje splint. 

Wat het laatste woord "splint" betekent weet ik niet, mis
schien weet iemand van U het? 
De feestcourant van 1922 is ter gelegenheid van het volks
feest van 19 september. Het programma wijkt niet veel af 
van het eerder geciteerde uit 1913. Voor de meisjes is er 
"turfrapen" toegevoegd, voor de jongens het evenement 
"blaasslaan". Verder is er 's avonds van 8-10 uur een bios
coopvoorstelling bij de Openbare Lagere School op de Hagen. 
Helaas wordt niet vermeld wat men vertoonde. Een reuze 
feest krijgt men volgens de advertentie van de Wed. Joh. 
Roes alleen met hoed, pet, sokken of overhemd "uit onze 
collectie zonder weerga". Of mijn vader en oom Johan, (mijn 
vader was toen 17) hun moeder bij deze daverende tekst 
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behulpzaam zijn geweest? Ik denk het wel. 
Bijna alle adverteerders eindigen hun advertentie met: be
leefd aanbevelend, zoals: "H.H. Rookersl Rookt de merken 
Stars and Stripes of Flavius van 8, 10 en 12 cent, R. Tim
merman, beleefd aanbevelend". 

In het meest recente nummer, dat van de G.O.C, van 16 janu
ari 1956 staat een bericht over het afscheid van mijn vader 
en mijn opa als medewerkers. Dat gebeurde op opa's 78 ver
jaardag, na 48 jaar trouwe dienst. Zijn laatste daad voor 
de krant bestond uit het aanbrengen van een nieuwe abonnee. 
Hij stopte om gezondheidsredenen en mijn vader "vanwege 
zijn drukke zaak". Het is nog een heel feest geworden, want 
er werd voor het gezelschap zelfs een speciale G.T.W. bus 
ingezet. 
Met het voorgaande heb ik gepoogd U een indruk te willen 
geven van wat velen van ons slechts uit verhalen van onze 
ouders en grootouders kennen. 
Je ontdekt in deze kranten overeenkomsten en verschillen 
met het huidige tijdsbeeld. Zowel toen als nu te leven was 
en is de moeite waard. De lees- en schrijfhonger heb ik be
slist van vaders kant. Ik kan het natuurlijk niet weten, 
maar hij zou me geloof ik een knipoogje geven als hij mij 
zou kunnen zien zitten met al "zijn" kranten 

Koningslust, januari 1988, 
Gerda Roes. 
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Plattegrond van het woonhuis en de oliemolen van de fam. 
Schilderink (huisnaam Wilderink) aan de Haneveldseweg nr.6 
te Beltrum. Dit was de situatie rond 1900, 
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De verdwenen molens van Beltrum 

3. De molen van Sohildevink. 

Nadat ik mijn vorige twee afleveringen wijdde aan de molens 
van Luttikholt in Avest en Groot Zevert in Voor-Beltrum, 
wil ik u nu iets vertellen over de molen van Schilderink. 
De molen was in de omgeving niet zo zichtbaar omdat het een 
oliemolen betrof, maar voor de mensen in de buurt niet on
belangrijk. Zo wisten velen de weg naar deze oliemolenaar 
te vinden, om een kruik met olie te halen. 
Deze oliemolen stond destijds achter het huis van de fami
lie Schilderink aan de Haneveldseweg nr.6. In 1909 heeft 
men het achterhuis verbouwd zodat men meer vee kon houden. 
De molen was toen al blijkbaar niet meer in gebruik. Deze 
werd afgebroken omdat hij plaats moest maken voor een nieuw 
stuk deel en varkenshokken. 
Delen van de oliemolen zijn verkocht aan andere oliemole
naars in de omgeving. Bekend is de oliemolen van Zieuwent, 
eigendom van Tilhorst en die van Lievelde. 
De molen van Tilhorst kan men nog bekijken in het Openlucht
museum te Arnhem, terwijl de molen van Geesink uit Lievelde 
opgesteld staat bij museum Erve Kots in Lievelde. 
Vroeger waren er meer boeren die zelf een oliemolen hadden. 
De oliemolen van Schilderink dateert vermoedelijk uit 1820. 

Toen omstreeks 1828 het kadaster tot stand kwam, werd het 
gehele land in kaart gebracht en werden de eigendommen in 
registers ingeschreven, in hoofdzaak met de bedoeling een 
grondslag te hebben voor de verponding, later de grondbe
lasting. In een "Staat van de molens in de Achterhoek om
streeks 1830" maakt men melding van twee molens in Beltrum. 
De ene is die van Schilderink en de andere is de molen van 
Hofman waarover een volgend artikel in Old Ni-js zal gaan. 
Deze staat is gebaseerd op een veertigtal lijsten afkomstig 
uit het archief van de Inspectie der Registratie en Succes
sie te Zutphen. De lijsten maakten deel uit van de admini
stratie van de grondbelasting welke was gebaseerd op de wet 
van 3 Primaire An VII (23 november 1798). Deze informatie 
is als volgt: 
-Aard der eigendom: Olijmolen door een paard bewogen 
-Aanwijzing van de sectie/nummer: E-629 
-Aanwijzing v.d. inh.grootte in Ned.opp.: -.02.00. 
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De oliemolen van Tilhorst (eigenaar Klein Goldewijk) uit Zieu-
went is in het voorjaar van 1931 overgebracht naar het Ned. 
Openluahtmuseum te Arnhem, en daar nog te bekijken, 
(uit de gids v.h. Ned. Openluahtmuseum 1979) 

pers paard kollergang 

(uit de gids o.h. Ned. Openluohtmuseum 1979) 
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-Namen, beroep en woonplaatsen der eigenaren en vruchtge-
briukers: Jan Schilderink landbouwer te Beltrum. 

-Beschrijving der gebruikers of pachters: de eigenaar. 
-Omschrijving: In een niet ruim gebouw ten dele van steen 
en klei een paar stenen tot het breken van zaad en koeken 
en een paar higen tot het persen van olie. 

Wanneer men nog nooit een oliemolen heeft gezien is het 
moeilijk voor te stellen hoe één of ander werkt. Het was 
een wat vergrote schuur die vroeger van hout en later van 
klei of steen was. Binnen in het gebouw vindt men de maal
stenen. Deze lopen op een zogenaamd 'doodbed'. 
Oorspronkelijk waren dit drie maalstenen boven op elkaar 
maar later werd er rond een kleine maalsteen een muur ge
maakt. Men kon dan ook een opening houden voor het opvangen 
van zaad in een bak. In de verticale stand lopen twee molen
stenen over dit doodbed, aangedreven door een koningsspil, 
met daarop bevestigd een spoorwiel die de wentelas, met een 
lengte van ca. 7 meter, aandrijft. 
Een in het rond lopend paard (draaicirkel ongeveer 1\ meter) 
is door middel van een trekknuppel gespannen voor een trek-
boom met steunbalken. Dit is de motor van de molen. 
Schilderink had destijds twee paarden. Hij kon ze elkaar la
ten afwisselen. De paarden kenden hun taak zo goed dat men 
er rustig even bij weg kon lopen, ze liepen gewoon door. 

Op het doodbed werd huttentut, mosterdzaad, vlas en karwei-
zaad gemalen. Het belangrijkste was echter raap dat gebruikt 
werd voor bakolie en als brandstof voor de olielamp. De za
den werden door de maalstenen geplet en fijn gemalen. 
De gemalen zaden gingen daarna in 't vuister (metalen bak), 
waar ze werden verwarmd, waardoor de olie sneller vrij kwam. 
Hierna werd het in builen gedaan met daar omheen een leren 
lap en geplaatst in een houten blok. Met behulp van de slag
hei werd de olie uit de buil geperst. 
Men ving de olie op in bakken en na het filteren in oliekan
nen gedaan. Deze waren van steen en konden 15 liter bevat
ten. Bij Schil derink had men vaak 50 tot 60 liter in opslag 
staan. Mensen uit de omgeving kwamen met hun kruikjes die 
olie kopen. Wat men na het persen overhield was een soort 
koek. Met deze koek ging men naar de koekensnijtafel. Hier 
werd de koek rechtop tegen de plank gezet als men de randen 
met het snijmes had verwijderd. Deze koeken werden dan in 
brokken gesneden en aan het vee gevoerd. 
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Waarschijnlijk begon tussen 1815 en 1820 Joannes Henricus 
Schilderink, geboren op 18 november 1790, voor zichzelf 
olie te persen. Hij was de zoon van Antonius Schilderink, 
geboren op 8 augustus 1764, afkomstig uit Lichtenvoorde 
en landbouwer van beroep. Deze Antonius trouwde met Joan
na Wilderink uit Beltrum en kwam zo op het huis van de 
Wilderinks m.a.w. hij trouwde in. 
Joannes Henricus was de oudste zoon uit bovengenoemd huwe
lijk. Hij huwde met Harmiene Schaar, (geb. 28-4-1797) 
Als beroep stond bij hem vermeld: "korenlandbouwer-oliemo
lenaar". Uit dit huwelijk werden tien kinderen geboren: 
Johannes, geb.23-10-1820; Johanna, geb.13-1-1823; Maria, 
geb.18-4-1825; Antonie, geb.22-10-1827; een tweeling: 
Hendrina Maria en Gerharda, geb.11-4-1830; Joannes Hen
ricus, geb.14-12-1832; Joannes Bernardus, geb.9-4-1835; 
Johannes Antonius, geb. en overl. 15-6-1837 en Johannes 
Hermanus, geb.9-11-1838. 

De oudste zoon, Johannes trouwde met Hendrika Ebberink, 
(geb.1-8-1831) en ook bij hem staat als beroep: "oliemole
naar". Zijn broer Joannes Henricus werd landbouwer en ver
trok naar elders. Zijn jongste broer bleef bij hun wonen. 
Johannes en Hendrika kregen zeven kinderen: 
Johannes, geb.30-9-1859; Johanna Aleida, geb.14-9-1861; 
Johanna Willemina, geb.3-5-1863, op negenjarige leeftijd 
overleden. Harmina, geb.11-8-1865; Johannes Hendrikus, 
geb.12-8-1868 en die op vierjarige leeftijd overleed; 
Johannes Antonie, geb.22-12-1871; en Johannes Hendrikus, 
geb.7-10-1874. 

Johannes, de oudste zoon huwde de 12 jaar jongere Engelina 
Groot Severt, en hij was het die het laatst de oliemolen 
beheerde. Dit was tot 1909, toen bleek dat aan de ene kant 
minder belangstelling meer bestond voor raapolie en dat 
het aan de andere kant een tijdrovend werk was. Ook dit 
gezin werd verblijd met een tiental kinderen: 
Henrica Francisca Maria, geb.8-4-1893; Hendricus Johan
nes, geb.14-9-1895; Johannes Hermanus, geb.28-11-1896; 
Johannes Antonius, geb.14-4-1898; Antonius Franciscus, 
geb.13-12-1900; Aleida Johanna Theodora, geb.27-3-1903; 
Theodorus Wilhelmus, geb.5-7-1904. Henrica Johanna Maria, 
geb.14-12-1907; Johanna Wilhelmina Maria, geb.15-4-1909 
en Gerhardus Johannes, geb.9-12-1910. 

U ziet dit gezin begin 1912 op een familieportret. Een broer 
van Johannes, genaamd Johannes Hendricus was directeur van 
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Be familie Schilderink op zijn zondags in 1912. v.t.n.r. : 
Theodorus Wilhelmus 7 jaar, Antonius Francisaus 11 jaar, 
Hendrika Franoisoa Maria 18 jaar, Hendrika Johanna Maria 
4 jaar, Johannes Hermanns 15 jaar, moeder Engelina 39 jaar, 
Gerhardus Johannes 1 jaar, vooraan: Johanna WiZhelmina Ma
ria 2 jaar, Aleida Johanna Theodora 9 jaar, Johanyies Anto
nius 13 jaar, vader Johannes 52 jaar en Hendrikus Johan
nes 16 jaar. 

Het laatste eohtpaar dat de oliemolen beheerde, 
Johannes Schilderink en Engelina Maria Groot 
Severt. 
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de boterfabriek in Beltrum. Hendrikus Johannes, geheel 
rechts op de familiefoto heeft als klerk ook op de bo
terfabriek gewerkt. 
Van de twee overgebleven molenstenen is er één naar Beer-
nink aan de Severtweg gegaan, terwijl de andere aan ie
mand uit Borculo is verkocht. 
Na drie generaties Schilderink kwam er een einde aan de
ze beroepstak. De familie legde zich toe op de landbouw, 
nu heet dat met een mooi woord 'agrarische sektor' en 
daar vindt men ze nog steeds aktief in. 
De oliemolen van Schilderink aan de Haneveldseweg nr.6 
is dan ook één van de verdwenen molens in Beltrum geworden. 

Beltrum, februari 1988. 
Mevr. M. Verheijen- KI. Gebbink. 

BRONNEN en LITERATUUR: 
- Oud Archief gemeente Eibergen: burgelijke stand en bouw-

vergunn i ngenarchief. 
- Mondelinge gegevens familie Schilderink. 
- Mondelinge gegevens van de heer Ween ink, beheerder van 

het museum "Erve Kots" te Lieve I de. 
- J. Nieuwburg, "De staat van de molens in de Achterhoek 

omstreeks 1830", in: Arch lef van de Oudheidkundige 
Vereniging "De Graafschap, 1975". 
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Scheppels Mankzaod 

Der lei zo zuutjes an een aardig veurraödjen mankzaod, da'k 
zo links en rechts bi'j mekare 'escharreld hadde. 
't Wodden mangs tied, dat er is wat op'eruumd wier. Veur dit 
nummer van Old Ni-js he'k een kleinen scheppel aoverjeurig 
zaod van 't zolder 'ehaald, dat Marietjen van den Woors mi'j 
al es een hötjen geleden in een buultjen mete'geven hadde. 
't Had er eigenlijk al vols te lange argens in 'n hook 'e-
laegen en 't buultjen was al daönig van den schimmel uut'e 
slagen. Toen ik 't töuwken lös deed, kwam mi'j de stank in-
tegen. En wa'k in 't buultjen zagge, was enen driethoop. 
Mien verhaal geet vandage dan ok aover de drieteri'je. Mis
schien mot de laezers af en too de neuze dichte kniepen, 
maor ik hoppe, dat ze neet zukke salonbörgers bunt 'ewodden, 
dat ze gin stalloch meer verdraegen kont. 
't Verhaal hef disse keer van doon met die bezigheid, waor 
gin koning, keizer of admiraal an ontkump, maor waor 't al
gemeen beschaafd Nederlands gin eigen woord veur hef. 
De leu van de straote hebt een hekkei an stalloch en an de 
woorden die an stalloch doot denken. Zee nuumt dat lompe 
taal. De deftige borger zegt: "Mag ik even van het toilet 
gebruik maken?". Maor wat ze daor wilt doon, dat zegt ze 
neet. Dat gif gin pas, umdat bi'j name te neumen. Tegen eur 
kinder hebt ze 't aover "een grote of kleine boodschap doen". 
Maor op den boer kent ze nog het olde woord, dat herinnert 
an vroggere tieden, toen de boer met zien volk en zien vee 
in ene ruumte van 't losse hoes laeven. 
Door deden mens en dier, wat ze neudig mossen, in de stal. 
En wat ze deden, wier gewoon bi'j name geneumd: door wier 
de stilte niet alleene deurbrokken deur 't reppelen van een 
koo, maor door ko'j ok inens het klaterende geluud heuren 
van 't peerd, dat achter in de stal bi'j de nendeure stond 
te zeiken, of het klatsende vallen van de koostront, dat er 
een koo met de stat umhoge en de kop naor veurén óet 'erekt 
te drieten stond. 
At de flatsen wat al te dunne waren, was het beest an de 
schijt, misschien wel van het spurrie vretten. 
Vretten, drieten en zeiken, da's toch gin taal veur de bör-
gerl Toen de afstand tussen borger en boer groter wier, en 
de natuur plaatse mos maaken veur cultuur, raakten disse 
woorde in onbruuk. Maor alles hef zien tied, want in de les
te jaoren laezen wi'j hoo de jongere generatie schrievers 
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de olde woorden as ni'jerwetse stoere taal gebruukt: b.v. 
"Was je moeder erg boos? Och nee, ze zat alleen nog wat te 
zeiken over het late thuiskomenl " 
Zoiets kan teges woordig bliekbaor weer in 't algemeen be
schaafd Nederlands 'ezegd en 'eschreven wodden. 
Maor 't woord "drieten" of afleidingen doorvan komt in 't 
spraakgebruuk niet meer veur. En juust van dit woord en de 
afleidingen: dret- bedretten- dretterig bestaot volle meer 
gezegden en uutspraoken as van de andere beiden. 
In het book "Volkswijsheden uit de Achterhoek" verzameld 
door Hendrik Odink en bewerkt door Henk Krosenbrink, treffe 
wi'j gin enkel gezegde an met het woord 'gezeik' en maor 
twee met 'scheet', een afleiding van het woord schijten. 
De beiden bunt: "Scheet en dreet" en "Veur een scheet en 
dri'j knikkers verkopen". Maor d'r staot 13 gezegden in met 
het woord "drieten" of daorvan afgeleide woorden. Dank zij 
Marietjen van de Woors is mien 'eblekken, dat er nog heel 
wat meer gezegden met "drieten" of woorden die op denzelf
den stam 'e-ent bunt, in umloop bunt in onzen Achterhook. 
Al 't eerste gezegde laot zien, dat de Achterhooker heel 
scheppend met zien taal bezig was: 
1. "At de hoev 't land neet hedvit, dan bedvit 't tand 

de boer". 
Als de boer het land niet bemest, laat het land hem 
in de steek, (bedrieten = bevuilen) 

2. "Toon Derk heurn, dat zi-en deevnt^en dev met een an
der vandeuv was, kek 'e toah zo bedretten". 
Toon Derk keek er verwonderd en bedonderd van op. 

3. "V/aart ow veur den keert, den drit met den duvet an 
enen hoop". 
Pas op voor die man, hij is net zo slecht als de duivel. 

4. "en toen is 'e weg 'egaon en nao die tied hew dreet 
nog scheet van 'em 'eheurd". 
Als iemand ergens in de stal zijn behoefte deed, kon 
je horen waar hij was. De natuurlijke behoefte met 
haar geluiden was een teken van levenl 

5. "Waor is Gert 'eb teven? O, den is er tussenuut 
'edretten". 
Gert was hem in dit geval gesmeerd. 

I 
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6. "Daor hun 'k mooi bedvetten met af'ekommen". 
Na een slechte ruil of een miskoop. 

7. "Och, dviet er wat op". 
Wat kan mij het schelen. 

8. "Och, gaot toch hen dvieten". 
Och, hoepel toch opl 

Kostelijk zijn ook de spreekwoorden die Herman Landewers 
mij aanreikte: 
9. "Met een Zeug gat hen dvieten gaon". 

Zinloos werk doen, en: 
10. "Hee dut driete in 't bedde vot en krig miege in 

't bedde weer". 
Van de regen in de drup komen. 
De uitspraak berust op de ervaring, dat poep als vas
te substantie makkelijker uit het bed te verwijderen 
was dan pis, want urine ging door alles heen. Het he
le bed tot en met het beddestro moest dan verschoond 
worden. 

Heel goedmoedig, zelfs vertederend, was het gebruik in: 
11. "Mo'j toch den kleinen driethoop es zeen, hoo 't 

zich op zien kotte peutjes weert". 
En ook: 
12. "Ooh mien kleinen drietebuul, kom es hier, dan 

za'k OW es helpen". 
Maar kwaadaardig klonk het uit de mond van een jonge vrij
ster, die genoeg had van een vrijer: 
13. "Ikke met den trouwen! Ik driete em nog liever 

een hoop in de nekke". 
En dat was meer dan duidelijke taal. 

In vroggere tied, toen ik nog een jonge was, waren der nog 
heel wat huuze zonder W.C. Heel vake was ter argens in 't 
achterhuus een "huusken", met een tonne en daoroaver een 
planke met daorin een gat: de "brille" met deksel. An 't 
ende van de wekke mos de tonne leug 'emaakt wodden. Mooder 
zei dan: "Jan, haal i'j de driettonne nog effen leug?". 
Wi'j mossen bi'j ons met den aalschepper de "strontputte" 
een paar keer in 't jaor leug scheppen. De aale scheppen 
wi'j dan in een "driettonne" die op den kruuwagen stond en 
dan brachte wi'j 't reukoffer naor 't knollenland. Een heel 
karwei. 



- 36 -

Een old riemkem van 100 jaor geleden: 
14. "Derk dret achter de karke 

Daor kwam de pastoor 
die zei: Wat doo i'j door? 
Toen kwam de kapetaon 
die zei: Laot den dretterigen Derk toch gaon". 

Hieruit blijkt de dubbele betekenis van het woord "drette-
rig", n.1. iemand die nodig "drieten" moet en iets wat nie
tig is en niet veel waard. 
De laatste betekenis komt b.v. voor in de uitspraak: 
15. "Och laot maor, wat mot ik now met dat dtretterig 

stuksken grond doon?". 
Hoe leavendig het woord drieten cp het platteland nog was, 
kan blieken oet een spotlied, dat in den lesten oorlog in 
ons darp den ronde deed: 
16. "Onzen Führer, Adolf Hitter 

en de rotmof Rudolf Hess 
Hebt de ganse Welt bedretten 
't Is nog nooit zo slecht 'ewes". 

Wi'j zongen 't op de wieze van het Duutse volkslied. Dat 
was de dubbele spot. De dorpsdichter was goed op de heugte 
met de twee betekenissen van 'bedretten', n.1. 

A- bevuilen (letterlijk) 
B- beduvelen (figuurlijk) 

Verdwenen Taal 
Het Nederlands (ook het Achterhoeks dialect) kent twee soor
ten werkwoorden: sterke en zwakke. De oudste soort zijn de 
sterke, die gekenmerkt worden door klinkerverandering in de 
verbuiging:^ . . ..... ... -i u k i 

^ ^ Kmjpen- ik kmjp- ik kneep- ik heb geknepen. 
De stamklinker verandert in de verleden tijd en de voltooi
de tijd. De zwakke werkwoorden kennen dat niet. 

Ploegen- ik ploegde- ik ploegde- ik heb geploegd. 
De zwakke werkwoorden zijn in veel later tijd ontstaan; ze 
duiden handelingen aan, die voordien onbekend waren (een 
ploeg was een nieuw stuk gereedschap voor de boer). 
"Pissen" en "poepen" zijn daarom werkwoorden uit veel later 
tijd dan "drieten" en "schijten". Deze laatste twee moeten 
behoord hebben tot een heel oude groep sterke werkwoorden, 
die volgens de taalgeleerden al in het Indogermaans bestond 

k.'. 
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en vanuit die taal in het Germaans werd overgenomen. Tot 
deze groep behoren b.v. thans nog bekende werkwoorden als: 
"bijten, grijpen, knijpen en smijten". 
De ij-klank hebben deze woorden pas gekregen, toen het Ger
maans in deze streken overging in het Nederlands en iets 
verder naar het oosten in het Duits. 
Dat was omstreeks het jaar 1000 na Christus. Daarbij ont
wikkelde zich in het Duits een andere verbuiging dan in het 
Nederlands uit wat oorspronkelijk hetzelfde woord was. 
Alleen het Saksisch dialect in Oost-Nederland en de Noord-
Duitse laagvlakte behield de oorspronkelijke ie-klank, zo
als: "bieten, griepen, kniepen en smieten". 
De oorspronkelijke germaanse verbuiging, die in ons dialect 
behouden bleef, was rijker aan vormen dan het Nederlands. 
Bij de overgang naar de Nederlandse taal gingen een aantal 
vormen verloren. In het Hoogduits bleven die vormen beter 
behouden. De grotere rijkdom aan vormen maakt het voor de 
niet Achterhoeker moeilijk, het dialect te leren spreken. 
Een voorbeeld van de verbuiging: 

tegenw. tijd verl .tijd volt, tijd 
bieten -ik biete -hee bit -hee bet -hee hef 'ebetten. 
griepen -ik griepe -hee grip -hee grep -hee hef 'egreppen. 
drieten -ik driete -hee drit -hee dret -hee hef 'edretten. 

Het werkwoord "drieten" moet dus evenals "bieten, griepen, 
kniepen en smieten", van ver voor onze jaartelling stammen, 
gezien de identieke verbuiging. 
In de vorm "hee bit"(3e persoon enkelvoud, tegenwoordige tijd) 
is de stamklinker 'ie' veranderd in 'i'. 
Het Nederlands kent alleen klinkerverandering om de verle
den tijd aan te duiden, b.v: ik bijt - ik beet - ik heb ge
beten. 
Ons Achterhoeks kent dus klinkerwisseling in de werkwoords
vorm die hoort bij de derde persoon (hee en zee). Dit ver
schijnsel kent ons Achterhoeks bij veel sterke werkwoorden, 
zoals: ik lope - i'j löp - hee löp. 
Deze taalregel, die in het germaans gold, en uit het indo
germaans afkomstig was, is in het Nederlands verloren gegaan. 
Het Duits kent deze regel nog ten dele in bepaalde werk
woorden. 
Het dialect heeft in dit opzicht dus heel oude taal weten 
te bewaren. De Achterhoekse vorm: hee bit, hee knip, hee 
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smit, hee grip en hee drit is dus taalkundig gezien heel 
uniek en interessant. En wie is zich dat, in het dagelijks 
gebruik bewust? 
Hoewel het werkwoord "drieten" in de taal en de belevings
wereld van de boer en de plattelander, zeer vruchtbaar was 
en ook nu nog dagelijks in veel uitdrukkingen gebruikt, is 
er geen woordenboek van de Nederlandse Taal, dat dit woord 
vermeldt, in tegenstelling tot "schijten" dat tot dezelfde 
groep sterke werkwoorden behoorde, maar weinig uitdrukkin
gen of gezegden heeft geproduceerd buiten de paar, die ik 
reeds noemde. 
We kennen het enkel nog in het woord scheet: "Een scheet 
laten" en in schijt: "Ik heb er schijt aan". 

Ik heb het zelf ooit opgeraapt in een straatliedje, dat lus
tig gezongen werd door een timmerman aan de schaafbank. Uit 
het liedje blijkt, dat ook de verbuiging van dit werkwoord 
erop wijst, dat het in de genoemde groep van sterke werk
woorden thuishoort. 

"Jan SaZemink, Jan Satenrink, 
wat schit OW Gvaetgen gvuun. 
Wat 't kind vandage 'egetten hef? 
Wat 't kind vandage 'eschetten hef? 
Jan Salemink, Jan Satemink, 
wat schit OW Gvaetgen gruun". 

Het werd gezongen op de wijze van: "O, Denneboom". 
Maar het woord "drieten" en zijn afleidingen komt in de 
handboeken niet voor, hoewel het veel vruchtbaarder was in 
het gebruik dan b.v."schijten". 
Het woord heeft het dus niet gehaald, om in de officiële 
taal terecht te komen, net zo min in het Hoogduits. 
Ook in Duitsland bestaat het kennelijk alleen nog in het 
plattduutsch. Ik kwam het tegen in de uitdrukking: 

"Bdter dvietendonne as 'n iets unwies". 
Beter drietezat dan een beetje gek, 

die ik vond in het boek "Sandplatt", een uitgave van de 
Heimatverein te Vreden. Zo dreigt er telkens taalverlies. 
Onontkoombaar. Nieuwe woorden ontstaan, oude verdwijnen. 
Wat eenmaal weg is, komt zelden terug. Des te belangrijker 
is het verzamelingen aan te leggen en te inventariseren, 
wat tot de volkstaal behoort en behoorde. 

Eibergen, oktober 1987 
E.H. Wesselink. 
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Vergevorderde plannen voor een Berkelzomp 

Twee jaar geleden werd de nieuwe brug over de Berkel bij 
Borculo, die het nieuwe industrieterrein Overberkel ont
sluit, opengevaren door de Enterse zomp. 
Deze zomp- "Regt door Zee" genaamd- ligt sinds 26 april 
1986 afgemeerd in de haven bij de Pelmolen in Rijssen. 
Deze nieuwgebouwde zomp moet de herinnering levend houden 
aan de tijd waarin honderden van deze scheepjes over Regge 
en Vecht, Berkel en Schipbeek voer. 
Bij een aantal personen in Borculo kwam toen de gedachte 
naar boven om een eigen Berkelzomp te gaan bouwen. Het 
initiatief sloeg aan bij de gemeente en het bedrijfsleven. 
Ook G.J. Schutten, auteur van het boek "Varen waar geen 
water is", bleek bereid dit initiatief te steunen. 
Al snel werd de Stichting De Berkelzomp opgericht met als 
stuwende kracht Ton Lijfering, die het secretariaat beheert. 
De stichting heeft ook andere gemeenten in het stroomgebied 
van de Berkel voor het project weten te interesseren. Die 
gemeenten, waaronder Eibergen, zegden financiële steun toe. 
Ook het bedrijfsleven draagt bij in de kosten, die zeker 
70 mille zullen bedragen. Om voldoende geld binnen te krij
gen zijn certificaten a 100 gulden per stuk uitgegeven. 
Tevens kan men voor een minimaal bedrag van vijf gulden per 
jaar donateur worden van de Stichting De Berkelzomp, die is 
gevestigd aan de Graaf Wichmanstraat 9, 7271 CC in Borculo. 

Van de vele Berkelzompen die de Berkel tussen Vreden en 
Zutphen hebben bevaren is er geen één meer over. En dat 
terwijl deze platte schuiten, die een lengte hadden van 
circa elf meter en een laadvermogen van acht ton, eeuwen
lang een belangrijke rol speelden in het transport. De bouw 
van de nieuwe zomp zal worden uitgevoerd door leerlingen 
van de LTS in Borculo. 
Als basis zal dienen een door Staring vervaardigde tekening 
van een Berkelzomp. De kiel van het schip, dat in het voor
jaar van 1989 klaar zal zijn, wordt in maart gelegd. 
Tegelijk met de presentatie van het schip zal volgend jaar 
ook een boekje verschijnen over de Berkelzomp. Het zal geen 
copie worden van het bekende boek over de Berkelscheepvaart 
van Terhalle, hét standaardwerk op dit gebied. Het zal een 
wat meer populair geschreven boekje worden, waarin het ac
cent veel meer zal liggen op de schippers uit de 19e eeuw 
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Twee opnames uit de jaren zestig van de Berkel bij Rekken, 
waar flora en fauna ongestoord hun gang konden gaan en waar 
vroeger de Berkelsahipperij een industrietak was. 
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en hun families. De Berkelscheepvaart beleefde in die 19e 
eeuw een bloeiperiode, maar aan het einde van deze eeuw 
viel ook het doek. De spoorlijnen en de sterk verbeterde 
wegen namen de plaats van de Berkel in als voornaamste ver
binding met het Duitse achterland. 
Veel aandacht zal in het boekje worden besteed aan de rol 
van Eibergen, de bakermat van de Berkelscheepvaart. Tevens 
zal er aan de hand van een unieke Berkelkaart een vergelij
king worden gemaakt met de Berkel van nu en zal er een 
"toeristisch" deel in worden opgenomen. 
Mariet Marsman, archivaris van het waterschap de Berkel, 
de Lochemse streekarchivaris Bert Loper en Ger Dijkstra 
uit Eibergen zullen tekenen voor de tekst. 
Ingesloten vindt u een brochure van deze stichting met 
daarin aangegeven hoe u kunt helpen. 
Indien lezers van Old Ni-js beschikken over informatie, 
geschreven tekst of foto-materiaal met de Berkelscheep
vaart als onderwerp, dan zouden de schrijvers daar graag 
gebruik van willen maken. Reakties gaarne aan: 

Ger Dijkstra. 
Wenneker 57, 
7152 HD Eibergen. 
Tel. 05454-71061 
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Dat we in Old Nijs nr.8 een oude schoolfoto uit Rekken als 
"Ons Zoekplaatje" hadden, dat heeft ons bestuurslid Gerard 
te Nijenhuis geweten. Rond de kerst heeft de telefoon bij 
hem bijna niet stil gestaan vanwege de vele reakties, die 
bij hem binnen kwamen. Vandaar dat hij al snel alle namen 
op papier had staan. 
De foto is niet gemaakt bij een speciale gebeurtenis. Het 
was een gewone groepsfoto zoals we die heden ten dage ook 
kennen op de basisscholen, alleen nu zijn ze voorzien van 
een gouden opdruk. 
De redaktie was van mening dat het hier om de 5e klas ging 
afgaande op de V op de lei die de twee meisjes in het mid
den vasthielden, maar dit blijkt toch niet de juiste ver
onderstelling te zijn. 
Want wie deze opname goed bekijkt zal een groot leeftijds
verschil ontdekken van de kinderen onderling en na het le
zen van de namen zal het u duidelijk worden dat er meerdere 
kinderen uit één gezin op staan. 
Dit was niet toevallig. Er werd duidelijk voor de goedkoop
ste methode gekozen, soms wel vier kinderen uit één gezin 
op 1 foto. 
Nu kostte zo'n foto, omstreeks 1928, 48 cent, terwijl men 
anders,(wanneer de kinderen elk op een aparte foto zouden 
staan), een kleine twee gulden kwijt was, wat voor die tijd 
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een heel kapitaal was. De oude foto toont kinderen uit ca. 
15 gezinnen, vandaar dat u maar weinig foto's als deze in 
een fotoalbum zult aantreffen. Maar nu de namen: 
- 1.Meester Verbeek, later getrouwd met juffrouw te Weeze-

naar. Zij staat ook op de foto, nr.18. 
- Z.Gerrit Steenberg, woonde op 't Heujland. 
- S.Frederik Geesink van de Jorker (Jordens is de boerderij

naam) . 
- 4.Hendrik Vennevertloo, woonde op 'n Toorn in Zuid Rekken. 
- 5.Meester Tiekink, hoofd van de O.L.S. en woonde op het 

meistershuus tegenover de school. 
- 6.Riek of Rieka ten Bergen, nu mevrouw Brendel. Zij is 

jarenlang kleuterleidster op 't Hummelhoekje in Eiber
gen geweest. 

- y.Stiena ten Bergen, zuster van Riek ten Bergen. Haar 
vader was in Rekken bekend als: Bart van Bernard van 
de meister. 

- 8.Hanna Abbink, ze kwam van Deter, getrouwd geweest met 
Meyer van 't Loo. 

- 9.Trui Scholte van Mast. Haar oudershuis heeft als bij
naam Brooks. Ze heet nu mevrouw Lubbers en woont op de 
Gieber aan de Rekkenseweg. 

-lO.Diena Nijkamp, ze kwam van Holsman. Getrouwd met Fre-
derik Mei link en kwam zodoende op Kippert. 

-11.Hanna Hesselink. 
-12.Jan Hesselink. Jan en bovengenoemde Hanna zijn uit Rek

ken vertrokken, waardoor er weinig van hen bekend is. 
-IS.Dina Scholte van Mast, kwam ook van Brooks, getrouwd 

in Haaksbergen. 
-14.Jo ter Avest, dochter van de gemeente-veldwachter. Ze 

heeft in de verpleging gewerkt en woont momenteel in 
Almelo. 

-15.Riek Abbink, ze kwam van de Kappenwever, getrouwd en 
uit Rekken vertrokken. 

-16.Aaltje Abbink, zusje van bovengenoemde Riek, getrouwd 
met Frits Rhebergen en is op de Kappenwever gebleven. 

-17.Rieka Veldhuis. Huisnaam Warfman. 
-18.Juffrouw te Weezenaar. Later mevrouw Verbeek. Ze is in 

de kost geweest bij mevr. Da Bekkink. (Kuiper). 
-19.Anneke ter Woorst uit de 'Ape', getrouwd met Verhaaf 

en woont op Bartels. (zie Old Ni-js nr.8 blz.36). 
-20.Gerretje ter Avest, dochter van de veldwachter. Later 

verhuist naar Nijverdal. 
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-21.Marietjen Aarnink. Boerderijnaam was Hölterman, getrouwd 
met J.Maarse en woont in Zevenaar. 

-22.Herman Groot Bramel van de Borker. Herman is uit Rekken 
vertrokken en is als fotograaf gaan werken in Den Haag. 

-23.Broer Albeslo. Zijn vader was veldwachter. Tijdens de 
oorlog was hij navigator bij de Luchtmacht. Overleden 
in Birma aan de dodenspoorlijn (Birma!ijn). 

-24.Hennie Albeslo, broer van bovengenoemde Broer, wat ook 
duidelijk te zien is aan hun marinepakjes. Later was 
Hennie een bekend motorrijder en had een zaak in Borculo. 

-25.Herman Vennevertloo, ook weer van 'n Toorn. Heeft jaren
lang bij de K.T.V. gewerkt en woont in Eibergen. 

-26.Meester Hazebroek, maar een korte tijd in Rekken geweest. 
Vertrokken naar het westen van ons land. 

-27.Jan Scholte van Mast, kwam ook van Brooks. Werd later 
molenaar bij de A.B.T.B. te Rekken, en had als bijnaam 
"Jan van 'n bond". 

-28.Harrie ter Woorst, uit de 'Ape'. Woont vandaag de dag 
nog in Rekken aan de Apedijk no.19. 

-29.Toon ter Woorst, broer van bovengenoemde Harrie. Is 
reeds lang overleden, maar was vroeger veehandelaar en 
vertegenwoordiger van de Coveco. 

-30.Bernard Scholte van Mast, hij is boer gebleven op het 
oudershuis 'Brooks'. 

-31.Marietje Vennevertloo, ze was ook van 'n Toorn. Vertrok
ken uit Rekken en woont momenteel in Groen!o. 

-32.Broer (Gerrit) ter Avest, ook een zoon van de veldwach
ter en is later zelf ook bij de politie gegaan. 

-33.Dina Steenberg, kwam ook van 't Heujland. Getrouwd ge
weest met G.J.Grooters. 

Rekken, februari 1988. 

I 
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