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Van de redactie 
Met veel plezier presenteren we deze laatste uitgave van Old Ni-js in ons jubi
leumjaar. We hebben deze keer natuurlijk plaats ingeruimd voor een terugblik 
op en een fotoverslag van de meer dan geslaagde feestdag op 17 september in 't 
Spieker. We hebben geprobeerd van alle onderdelen een kleine impressie te 
geven, maar nog veel meer foto's staan op onze website. Dus, als u er geen 
genoeg van kunt krijgen, kunt u daar uitgebreid terecht. 
Daarnaast hebben we ook weer een aantal mooie verhalen. Wat te denken van 
het artikel van Bert van der Ziel over meester Koenders, jarenlang hoofd van de 
Sint Jozefschool en prominent gemeenteraadslid, een markante man, aan wie de 
herinnering bewaard blijft met de plaatsing van een bank bij het tot appartemen
tencomplex omgebouwde oude schoolgebouw. 
Henk ter Agter boog zich over de opkomst en de ondergang van de Hengstenas-
sociatie De Berkelstreek, die aan het begin van de vorige eeuw ontstond, maar 
het loodje legde toen de mechanisatie in de landbouw de inzet van paarden-
krachten steeds verder terugdrong. 
In de vorige uitgave van Old Ni-js eindigde Leo van Dijk zijn artikel over het 
gebakkelei rond de benoeming aan het schooltje in Zwolle van de joodse onder
wijzeres Evaline Vecht met de hoop dat haar nazaten zijn artikel onder ogen 
zouden krijgen. Dat gebeurde inderdaad en hij ging zelfs op bezoek bij haar 
kleinzoon in Rotterdam. Dat bezoekje leverde interessante details op en een 
mooie afronding van het levensverhaal van Evaline Vecht. 
Veel reacties waren er op het zoekplaatje van Old Ni-js nr.69. De foto was nog 
niet zo heel oud en dat zal er wel mede aan bijgedragen hebben dat de namen al 
vlot werden doorgegeven. Kijkt u maar eens of u ons behulpzaam kunt zijn bij 
het nieuwe zoekplaatje met leerlingen van de Sint Jozefschool. U kunt reageren 
via de e-mail van de redactie, maar ook via de website en uiteraard ook nog tele
fonisch of schriftelijk. 
In zijn vaste rubriek Onder de oude ginkgo biloba vraagt Paul Puntman aan
dacht voor de expositie over de Eibergse scouting of, zo u wilt, de padvinderij. 
Ook herleven in het museum de roerige tijden en verhitte discussies rond de 
bouw van de parkeerkelder annex atoomschuilkelder. 
In zijn vaste bijdrage Monument.. .Waarom dattan? doet Ton Esman uit de doe
ken waarom het pand J.W. Hagemanstraat 76 op de Gemeentelijke Monumen
tenlijst terecht is gekomen. 
In het vorige nummer van Old Ni-js plaatsten we het artikel 'Je Eibergse roots 
vergeet je nooit'. Dit door Herman Weekhout uit Winterswijk geschreven ver
haal betrof zijn jeugdherinneringen aan Eibergen. Na het verschijnen van deze 
Old Ni-js in augustus jl. merkten we dat veel lezers hadden genoten van dit arti
kel. Geschrokken waren bestuur en redactie dan ook van het bericht dat Herman 
Weekhout na een ziekbed op 26 september jl. was overleden. Wij hebben 
mevrouw Diny Weekhout-Reimelink en familie inmiddels onze deelneming 
betuigd met dit verlies. 



-3-

Bestuursmededelingen 

Website - www.historischekringeibergen.nl 
Steeds meer leden weten de weg naar de website van de Historische Kring 
Eibergen te vinden. Wie het gastenboek leest, ziet dat die bezoekers niet alleen 
maar uit Eibergen komen. De website is sinds april 2010 in de lucht en onder
gaat nog steeds verbeteringen. Op de eerste pagina is direct zichtbaar welke 
informatie wordt geboden: onder andere de ontstaansgeschiedenis van de histo
rische kring, een overzicht van de bestuurs- en redactieleden (nu met foto) en 
een lijst met uitgegeven boeken en nummers van Old Ni-js. Bijzonder informa
tief kan de op de website geplaatste index zijn van het tijdschrift Old Ni-js met 
daarin geordend naar auteur en thema alle sinds 1986 verschenen artikelen. Ver
volgens vindt u bij het menu foto's een aantal afbeeldingen van historische 
objecten uit de omgeving. Uniek dit jaar is de daar geplaatste foto-impressie van 
het in september gevierde jubileum. Tot slot kent de website links naar de web
sites van andere Achterhoekse historische verenigingen en streekarchieven. In 
dat verband raden wij u aan eens een bezoek te brengen aan de website van het 
afgelopen zomer geopende nieuwe Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers in 
Doetinchem: www.ecal.nl. 

Kiepenkeerl en Polderdieke tijdens Open 
Monumentendag 20JI (foto: I.M. Th. Widens). 

Open Monumentendag 
Zwaartepunt van de Open Monu
mentendag in Berkeiland op 
zaterdag 10 september lag dit 
jaar in Eibergen en wel in het bij
zonder in Mallum, waar burge
meester Hein Bloemen het jaar
lijkse evenement opende. Het 
thema luidde: Nieuw gebruik-
oud gebouw en het muldershuis 
was daarvan een meer dan 
toepasselijk voorbeeld. Op het 
terrein was van alles te zien en te 
beleven. Deelgenomen werd 
onder meer door muziekschool 
de Triangel, de stichting Eibergse 
molens, de stichting Marke Mal-
lem en de kruidenhof Mallum. 
Voor veel vertier en variatie zorg
de de kunstkring Barticamp met 
een programma vol verschillende 
kunstvormen en kunstenmakers. 

http://www.historischekringeibergen.nl
http://www.ecal.nl
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In Mallum waren er naar schatting tussen de twee- en drieduizend bezoekers. 
Grote trekpleister in Berkeiland was verder het eenmalig voor bezichtiging 
opengestelde knusse kerkje in Haarlo aan de weg naar Borculo, nu bewoond 
door particulieren. De laatste jaren was de coördinatie van Open Monumenten
dag in handen van Ton Esman, maar hij stopt er nu mee. Wel blijft hij bereid 
hand- en spandiensten te verlenen aan zijn opvolger(s). Als u wel iets ziet in 
deze klus, die slechts één keer per jaar voorkomt, neem dan voor meer informa
tie contact op met Ton Esman, tel.: 0545-471994. 

Cursus Archeologie 
Aangenaam verrast waren we door de grote belangstelling voor de cursus 
Archeologie, die wij in de vorige Old Ni-js aankondigden. Niet minder dan 
zestien cursisten kwamen onder leiding van Eric van der Kuijl, als archeoloog 
verbonden aan AROLA (Archeologisch Overleg Liemers/Achterhoek). Tot ons 
plezier waren niet alleen senioren van de partij, maar ook jongere deelnemers -
van veertien en achttien jaar - kwamen vier avonden naar museum de Scheper. 
Aan de orde kwamen onder meer: (mogelijke) vindplaatsen, herkennen van 
archeologisch materiaal en de behandeling ervan. De cursus is inmiddels al 
afgelopen; bekeken wordt hoe er een vervolg aan gegeven kan/gaat worden. We 
houden u op de hoogte. 

Herbouw de Jappe gestart 
fn 2007 werd onze vereniging eigenaar van het vervallen boerderijtje de Jappe. 
Het vertegenwoordigde een historische waarde, onder meer omdat hier de laat
ste Eibergse berkelschipper Wolfs, bijgenaamd de Jappe, had gewoond. Na 
afbraak en opslag heeft het bestuur in 2010 de restanten van het boerderijtje 
kunnen overdragen aan de familie Groot Wassink van camping De Vlierhof. 
Daar wordt het momenteel herbouwd. Op onze website kunt u bij het menu 
foto's een indruk krijgen van de herbouw. 

Herbouw de Jappe in november 2011 (foto: E.P. Rutgers). 



Imposante collectie Eibergse boeken en knipsels 
Begin november stond er een klein artikel in de TC Tubantia over de stichting 
Eibergen in de wereld van het boek. Aanleiding was de verkoop van een boek 
van Hendrik Odink via de 'afgeschreven boeken' van de bibliotheek. De collec
tie van de stichting is echter geen eigendom van de bibliotheek en dat had dus 
niet mogen gebeuren. Volgens secretaris Leo van Dijk was hier sprake van een 
'ongelukje' want de medewerkers van de bibliotheek weten allemaal van de 
'status aparte' van de verzameling. Overigens ging het om een minder fraai 
exemplaar. Naast het verzamelen van boeken met een 'Eibergse link', is onder 
de paraplu van de stichting een knipseldienst actief. De leden daarvan komen 
wekelijks bij elkaar om uit kranten en tijdschriften artikelen over Eibergen te 
knippen, te rubriceren en te archiveren. De verzameling bevat inmiddels vele 
honderden knipsels en is te raadplegen in de bibliotheek. 

Excursie 
De jaarlijkse excursie vindt plaats op woensdag 23 mei 2012 en gaat naar 
Utrecht. In de volgende Old Ni-js en op de website volgt meer informatie. 

Canon 
De Historische Kring Eibergen wil in samenwerking met de leden een Eibergse 
canon ontwikkelen. Op de website staat inmiddels het artikel waarin dat plan 
wordt uiteengezet. In verband met ruimtegebrek nu wordt dat artikel in de vol
gende Old Ni-js opgenomen. 

Nog eens de website 
Bent u trots op de website van de Historische Kring Eibergen? Nomineer onze 
website dan voor de Geschiedenis Online Prijs 2011. Dé prijs voor de beste 
historische website! Meedoen is heel eenvoudig en met uw nominatie dingt 
onze website ook mee naar de Geschiedenis Online Publieksprijs van € 2.500,-. 
Lees meer over de Geschiedenis Online Prijs en de Geschiedenis Online 
Publieksprijs op www.geschiedenisonlineprijs.nl. Tussen 15 december 2011 en 
10 februari 2012 kunt u op die website stemmen. 

http://www.geschiedenisonlineprijs.nl
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Onder de oude ginkgo biloba: museumnieuws 

Het pad vinden bij museum de Scheper 
Nog tot eind december kunt u er een touw 
aan vastknopen, want zolang is in het 
museum de expositie Scouting en Skoltaro te 
zien. Aan de geëxposeerde voorbeelden ont
breken een paar knopen, dus aan precieze 
historici de vraag de collectie even te komen 
aanvullen. Een duik in de vorige eeuw, te 
beginnen met Baden Powell, via de Wereld
jamboree in Vogelenzang en de oorlogsjaren 
naar de hoogtijdagen van welpen, verken
ners, rowans en voortrekkers, kabouters en 
gidsen en scouts tot de terugloop van het 

aantal leden en de huidige enthousiaste groep jongeren. Je kunt jezelf terugvin
den op de foto's en herinneringen ophalen uitje eigen stoere jeugd. 
Scouting en Skoltaro hebben ook voor inwoners van Eibergen veel betekend. 
Lang voordat het zo heette, deden de scouts al aan survival. Met touw werden 
hele bouwwerken aan elkaar gesjord, je ging kamperen in moeilijk te hanteren 
tenten en rond het kampvuur vertelde de hopman verhalen en werd er gezongen 
op gitaarmuziek van de vaandrig. Bij de welpen was het Jungleboek de leidraad 
en ging de akela voorop, in alles. 
In Nederland ontstonden de eerste scoutinggroepen al in 1910. In 1937 beleef
den we een hoogtepunt met de Wereldjamboree in Vogelenzang bij Bloemen-
daal. In de jaren vijftig en zestig ging je bij de scouting. Pas daarna kwamen 
mensen massaal naar het voetbalveld en werd de ijver om insignes te halen, met 
'heitje voor een karweitje' of met de oliebollenactie geld verdienen en het jaar
lijkse zomerkamp ingewisseld voor training, competitie, eigen shirtjes en een 
droomgoal. 
Skoltaro (Esperanto voor een groep skolts = scouts) is sinds de jaren '70 de 
naam voor de Eibergse scoutinggroepen. Het vele beeldmateriaal kan altijd nog 
met onbekende foto's worden aangevuld en wie een stok, hoed of kousenflossen 
op zolder heeft, kan de expositie nog verrijken. Skoltaro doet deze expositie ver
gezeld gaan van allerlei activiteiten. Misschien leert u naast de platte knoop ook 
nog de schootsteek en de paalsteek beheersen. 

Expositie 'Naar de kelder' van 19 november tot eind december 
De Eibergse plannen in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw een 
parkeergarage te bouwen leverden op zich al discussie op. In een tijdsgewricht, 
waarin men al wat aan democratisering gewend was, waarin de oliecrisis het 
milieubewustzijn had aangewakkerd en waarin de behoefte aan betaalbare 
woonruimte zelfs de kraakbeweging aan een vaste plaats in het stedelijk land-

k.I.I 81 
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Protesten in augustus 1980 tegen het gebruik van de parkeergarage in het centrum van 
Eibergen als schuilplaats tegen fall-out (foto: collectie museum de Scheper). 

schap hadden geholpen, was het bouwen van een dure parkeergarage voor onze 
heilige koe niet meer zo voor de hand liggend. 
Toen ook nog een gisse ambtenaar had ontdekt dat Den Haag geld beschikbaar 
had voor de bouw van atoomschuilkelders en de gemeente voor deze parkeerga
rage heel handig een beroep deed op dat 'Koude Oorlogs-potje', toen brak echt 
de discussie los. In die tijd werden de grootste demonstraties uit de Nederlandse 
geschiedenis gehouden: in 1981 in Amsterdam en in 1983 in Den Haag tegen 
plaatsing van Pershing-2 raketten en kruisraketten. Het Energie Komitee Oost 
Gelderland (EKOG) vond de parkeergarage niet nodig en een schuilkelder voor 
zo'n zeshonderd mensen in Eibergen (16.000 inwoners) kon ook maar voor een 
paar mensen soelaas bieden, waarschijnlijk niet voor Henk en Ingrid. Beter ware 
het om maar geen oorlog te voeren en Eibergen niet verder te slopen. Het gat 
van Eibergen werd bezet, er werden tenten gezet en spandoeken opgehangen en 
Eibergen scoorde in de landelijke pers. 

Museum de Scheper (Hagen 24, 7151 CA Eibergen, tel.: 0545-471050) is open 
van woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Raadpleeg ook: 
www.museumdescheper.nl. 

Eibergen, oktober 2011 Paul Puntman, adviseur museum de Scheper 

http://www.museumdescheper.nl
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Bank houdt herinnering levend aan 
meester Koenders van de Sint Jozefschool 

Meester welbedankt' 
De Sint Jozefschool aan de Laagte in Eibergen is als schoolgebouw gespaard 
gebleven en onderdeel geworden van een fraai appartementencomplex. Aan de 
voormalige school is onlosmakelijk de naam van Koenders verbonden. Leonar-
dus Petrus Koenders (1910-1987) was hoofdonderwijzer van 1936 tot 1975. 
Velen in Eibergen zullen nog met weemoed terugdenken aan de tijd waarin zij 
naar de Sint Jozefschool gingen. Dat was in een tijd waarin het schoolhoofd nog 
een groot gezag had en beschouwd werd als de 'schoolpaus'. De meester kon 
zich nooit vergissen. Zijn oordeel gold als onfeilbaar. Wanneer de meester niet 
tevreden was over jouw gedrag of prestaties dan kon je als kind een fikse 
bestraffing verwachten van je ouders. "Dat is tegenwoordig wel anders, het lijkt 
wel omgekeerd", zo stelde Koenders in een interview bij zijn pensionering. 
"Wanneer een kind op school te weinig presteert dan komen de ouders op school 
een hartig woordje met de onderwijzer spreken." 

De tijden zijn veranderd. Ooit golden strenge regels, niet alleen voor de kinde
ren maar ook voor ouders. Misschien kunt u zich nog herinneren dat bij de voor-
en achterdeur van de school bordjes hingen met als opschrift: "Het schoolhoofd 
en onderwijzend personeel wensen gedurende de lesuren niet gestoord te wor
den". De school was een burcht waar ouders nauwelijks toegang hadden. Het 
schoolhoofd was autoritair. Er werd in die tijd niet anders verwacht dan dat hij 
zijn gezag in volle omvang liet gelden. Leerlingen konden dat zo nu en dan aan 
den lijve ondervinden. 

In 1979, toen de Sint Jozefschool 75 jaar bestond, is door Ben Weeink een jubi
leumboekje uitgegeven. Ben Weeink (1932-2007) is zes jaar leerling en later 34 
jaar onderwijzer op deze school geweest. Om die oude tijd te typeren nam hij in 
het boekje een 'protestsong' op, een soort afscheidsvers waarmee je onder het 
gezag van de meester uitkroop. Bij het verlaten van de school kon hij je immers 
niets meer doen. 

"Meester welbedankt, 
voor het zitten in de bank 
voor het staan in de hoek 

en de klappen voor de broek ". 

Herinneringsbank 
Na het overlijden van meester Koenders in 1987 heeft zijn enige zoon Otto een 
poging gedaan de naam van zijn vader in de gemeente Eibergen te vereeuwigen. 
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Otto Koenders gejlankeerd door zijn zussen Els en Marianne op de herinneringshank loij 
de Sint Jozefschool (foto: Karen Koenders). 

Dit is destijds niet gelukt. Drieëntwintig jaar later onderneemt één van de klein
kinderen, Karen Koenders, een nieuwe poging en deze keer met succes. Haar 
voorstel was een herinneringshank te plaatsen in de tuin van het appartementen
complex aan de Laagte. De woningstichting ProWonen en de bewoners van het 
appartementencomplex stemden graag in met dit plan. Deze herinneringshank is 
een verrassingscadeau van familie en vrienden voor Otto, die op 20 oktober 
jongsdeden zeventig jaar werd. Met deze bank willen familie en vrienden de 
herinnering aan meester Koenders levend houden. Op zondag 11 september is 
de bank officieel in gebruik genomen in aanwezigheid van de kinderen, klein
en achterkleinkinderen, Bertus te Raa namens Pro Wonen en enkele bestuursle
den van onze kring. De plaatsing van deze herinneringshank is voor de redacde 
van Old Ni-js een mooie gelegenheid voor een terugblik in de geschiedenis. 

Wie was meester Koenders? Waarom is hij in de herinnering van velen een 
legendarische figuur gebleven? Was hij werkelijk zo streng als alle verhalen en 
anekdotes willen doen geloven? Bij de speurtocht naar het verleden is gebruik
gemaakt van krantenberichten, interviews met Koenders rond zijn pensionering 
in 1975 en zijn afscheid uit de gemeenteraad in 1978. Informatief is ook het 
reeds genoemde jubileumboek van Ben Weeink. Verder zijn geraadpleegd Jan 
de Leeuw (1947), Inge Wielens (1961) en Marjolein Wielens (1965) over hun 
ervaringen als leerling op de school. Ten slotte is informatie ingewonnen bij 
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Hennie Wesselink die als schoolhoofd van de Christelijke ULO in Eibergen, 
ondanks de grote tegenstellingen tussen katholiek en protestants destijds, goede 
contacten had met collega Koenders. 

De school als verlengstuk van de kerk 
Alvorens in te gaan op de persoon Koenders is het goed iets meer te vertellen 
over de geschiedenis van de Sint Jozefschool. Tot 1904 gingen katholieke kin
deren in Eibergen naar de openbare school. Petrus van den Hurk, van 1866 tot 
1903 pastoor in Eibergen, heeft zich ingespannen voor de stichting van een 
katholieke school. Hij was voor zijn parochie tevens een rijke 'heeroom' die de 
bouw van de Sint Jozefschool bekostigde. 

De oude school, nog zonder bovenverdieping (foto: collectie J. Baake). 

De school behoorde in die tijd vlak bij de kerk te staan en het meestershuis 
direct daarnaast. De pastoor had het oog laten vallen op een perceel aan de 
Laagte. Het was een hoog stuk grond, bebouwd met rogge, dat bekend stond als 
'Koeslags bulten'. De eigenaresse was mevrouw Johanna Louisa de la Fontaine 
Verwey, weduwe van Engbert Koeslag, de laatste rentmeester van de Heerlijk
heid Mallum. Weduwe Koeslag wilde de grond in geen geval aan de kerk ver
kopen want zij was een tegenstandster van een 'Roomse school'. Pastoor Van 
den Hurk speelde een slim spelletje. Hij gebruikte een tussenpersoon. Een zeke
re Olthof, familie van de latere aannemer Olthof, was 'op vrijersvoeten' en 
wilde, zoals men dat toen noemde, 'zelf timmeren'. Niets vermoedend verkocht 
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de weduwe Koeslag de grond aan Olthof en deze verkocht de grond door aan de 
pastoor Dit verhaal werd door Ben Weeink opgetekend uit de mond van Hen
drik Timmen, kruidenier en manufactuner aan de Grotestraat 63 (nu Damesmo
de Topstijl) Vlak voor het gereedkomen van de bouw overleed de pastoor Hij 
legateerde een aanzienlijk bedrag voor de school Dat was voor het voortbestaan 
van de school belangrijk want het bijzonder onderwijs werd door de overheid 
nog flink achtergesteld bij het openbaar onderwijs Pas in 1920, toen protestan
ten en katholieken een politiek 'monsterverbond' sloten, kwam een einde aan de 
schoolstrijd Onder de eerste minister van onderwijs, Th de Visser, werden 
openbaar en bijzonder onderwijs financieel gelijkgesteld 
Aanvankelijk telde de school twee lokalen maar er werd in de loop der jaren 
velschillende keren uitgebreid In 1930 kreeg de school de gevel die we nu nog 
zien 

Dat de school een verlengstuk was van de kerk mag uit het voorgaande al duide
lijk zijn geworden Het kerkbestuur was tevens schoolbestuur Dit bestuur, m 
casu de pastooi, benoemde en ontsloeg leerkrachten en zag nauwlettend toe op 
het gedrag van de leerkrachten Gemengde verkering was reden voor ontslag 
Onderwijzeressen mochten nooit zonder kousen lopen en geen jurken met korte 
mouw dragen Hoog dichtgeknoopte jurken was het voorschrift en bij het ter 
communie gaan moesten dames altijd een hoofddeksel dragen 

Kindermis en schoolbiecht 
In het jubileumboek van Ben Weeink wordt verteld over de dagelijkse (') kin
dermis die op 6 juni 1913 werd ingesteld Tot 1950 moesten leerlingen 's mor
gens voordat de schoolbel luidde, de mis bijwonen Zelfs de kinderen dic uit 
buurtschappen kilometers lopend naar school kwamen, mochten pas na afloop 
van de mis iets eten en drinken Op school werd elke dag genoteerd wie bij de 
mis aanwezig was geweest en op ieder rapport werd dit met een speciaal pun
tensysteem vermeld In de derde klas werd begonnen met de 548 vragen van de 
catechismus De vragen moesten uit het hoofd worden geleerd Alleen les 42 
over het huwelijk mocht worden overgeslagen 

"Je moest de antwoorden uit het hoofd kunnen opdreunen maar wij kinderen 
begrepen lang niet alles", zo vertelt Jan de Leeuw 'De eerste vraag van de cate
chismus was al raadselachtig Waartoe zijt gij op aarde*̂  Om God te dienen en in 
het hiernamaals gelukkig te zijn ^ Als kind had je nog geen idee wat het hierna
maals was " Koenders zelf noemt m het jubileumboek vele komische voorbeel
den van hoe kinderen van alles door elkaar haspelden en moeilijke woorden ver
vingen door woorden die ze wel kenden Zo werden de gezanten van God ver
basterd tot 'fazanten', de schoot van Maria werd 'schort', het uur van de dood 
werd geschreven als 'donateurs van de dood'. Uw wil geschiedde werd veran-
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Schoolklas uit 1946. 1. Grada te Koppele, 2. Corry Konings, 3. Elly te Poele, 4. meester 
Koenders, 5. Stien Konings, 6. Netty Wijnen, 7. Truus te Nijenhuis, 8. meester Van de 
Wetering, 9. Ria Willemsen, 10. Lotte Willemsen, 11. Annie Bomers, 12. Wilhelmien 
Stevens, 13. Bertha Bongers, 14. Arnold te Rietmole, 15. Laurens Krabben, 16. Thea 
Willemsen, 17. Agnes te Poele, 18. Bernhard Asschert, 19. Leo Firing, 20. Henk 
Startman, 21 .Jopie te Rietmole, 22. Gerard Stoverink (foto: collectie Stien Konings). 

derd in 'Uw wild geschiet op aarde' en de Heilige Jozef was de 'maandelijkse' 
(maagdelijke) echtgenoot van Maria. In de tijd waarin Inge Wielens de school 
bezocht (1968-1974) bestonden die catechisatielessen niet meer. Toch was de 
eerste Heilige Communie nog een groot feest. Ook het Heilig Vormsel voor de 
zesdeklassers bleef een indrukwekkend evenement waarbij alle ouders aanwezig 
waren en de bisschop de leerlingen plechtig zegende. Het maakt zo veel indruk 
dat je het nooit meer vergeet. In het jubileumboek vertelt Koenders dat de eer
steklassers door de juffrouw werden voorbereid op niet alleen de eerste Heilige 
Communie maar ook op de eerste biecht. Samen met de priester was het altijd 
een lastige puzzel om uit te maken wie nog niet 'rijp' waren om communie te 
doen. Als er afwijzend werd beschikt kon dat leiden tot heftig protest van 
ouders. Leerlingen moesten eens in de twee weken in schoolverband biechten. 
"Je moest dat heel streng reglementeren anders liep de organisatie uit de hand en 
hadden de leerlingen elkaar tot vlak voor de biechtstoel met de klompen 
bewerkt", aldus Koenders in een terugblik op die tijd. 

In het jubileumboek vertelt Ben Weeink hoe kleermaker Jan Tank de uitwerking 
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van het sacrament van de biecht als geen ander heeft kunnen waarnemen. De 
stroom van angstig bedrukte gezichten richting kerk en de stroom van opgewek
te gezichten vanaf de kerk kwamen altijd langs het raam van de werkplaats van 
Tank. 's Zomers stond het raam open en heel vaak zal hij hebben moeten horen: 
"Zo Jan, daor bunk weer mooi van of !" Weeink geeft ook een leuke impressie 
van de vrijheid die hij als schooljongen beleefde in dat kleine stukje van de kerk 
terug naar school. Eerst kleermaker Tank op wie hij vaak jaloers was omdat die 
niet meer naar school hoefde. Dan de smederij van Bart Bomers waar natuurlijk 
veel te beleven was. Daarachter de grote walnotenboom. 'Nött'n jatten' was een 
spannende bezigheid omdat de eigenaar van de boom zijn kostbaarheden hard
nekkig bleef verdedigen. Eenmaal om de hoek bij bakker Van der Ziel kwam je 
weer in het zicht van de school en bleef er niks anders over dan maar braaf de 
speelplaats op te gaan. 

Autoritair 
Vroeger behoorde een schoolmeester heel streng te zijn en leerlingen hadden 
alleen maar te luisteren. Dat was iets heel vanzelfsprekends. Zowel Jan de 
Leeuw als Inge Wielens vertellen over de bijna militaire discipline op het 
schoolplein vlak voor aanvang van de lessen. Alle klassen stonden keurig opge
steld in rijen van twee. Pas wanneer Koenders, met de grote bel in zijn hand, 
alle rijen geïnspecteerd had en iedereen muisstil was, kreeg de eerste klas met 
een tikje van de bel het sein om het schoolgebouw binnen te gaan, waarna in 
volledige stilte de andere klassen volgden. In de grootste klas die Koenders ooit 
heeft gehad zaten 53 leerlingen. "Dan moest je wel als een Feldwebel regeren, 
anders redde je het niet," zo vertelde Koenders toen hij met pensioen ging. In 
die tijd werd het gezag van kerk en school over het algemeen nog volledig geac
cepteerd. Ook voor Jan de Leeuw was de strenge orde en tucht heel gewoon: 'je 
wist als kind niet beter.' Wel had hij een hekel aan de maandagochtenden wan
neer de meisjes naailes kregen van zusters van het Antonius gesticht en de jon
gens tot aan de pauze lastige cijfersommen moesten maken. 

De moderne tijd met alle inspraak en vrijheid van dien kwam maar heel lang
zaam op gang. Dat heeft meester Koenders ook zelf ervaren. Toen hij al in 1945 
het initiatief nam tot het oprichten van een oudercomité, was dat een revolutio
nair idee en verklaarden zijn collega's hem voor gek. De inspraak van ouders 
via het oudercomité zal toen nog niet veel verder zijn gegaan dan overleg over 
bijvoorbeeld de planning van de 'aardappelrooivakantie'. Vele jaren later, in het 
schooljaar 1964-1965, werd los van het kerkbestuur, een schoolbestuur 
benoemd. Dat was een verandering waar nog lang niet iedereen het mee eens 
kon zijn. Ben Weeink, die toch tot een volgende generatie behoorde, zocht als 
schoolmeester de gulden middenweg. De nieuwe tijd vond Weeink meer kind
vriendelijk en meer mogelijkheden biedend. Maar een onderwijzer voor wie de 
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kinderen geen ontzag hadden, was niet goed. Ook Weeink eiste van de kinderen 
orde, netheid, parate kennis en nauwkeurigheid en in de omgangsvormen was 
hij ook nog streng. Hij wenste wanneer hij op straat een leerling tegenkwam, 
niet met 'hoi' te worden begroet. Daarin verschilde hij weinig van Koenders. 
Geen wonder want beiden hadden hun opleiding genoten in het zeer strenge 
internaat in het Brabantse Oudenbosch. 

Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de school werd in juni 1979 een grote 
reünie gehouden. Present waren ook meester Koenders enjujfrouw Timmermans (geheel 
rechts) (foto: collectie museum de Scheper). 

De tijden waren al veranderd toen Inge Wielens naar school ging. Zij bewaart 
goede herinneringen aan de ouderwetse, degelijke maar wel aardige school
meester Koenders. Bijzonder was dat in de eerste of tweede klas een declama
tiewedstrijd werd gehouden. Dit gebeurde in het lokaal van Koenders, de zesde-
klassers vormden het publiek. Inge won de eerste prijs met Jantje zag eens prui
men hangen I o als eieren z.o groot /'t scheen dat hij ze wilde plukken I schoon 
zijn moeder het hem verbood. Veel succes en plezier hadden Inge en haar 
schoolvriendinnen ook met een playbackshow tijdens het afscheidsfeest van de 
zesde klas. Koenders leek toen het playbacken nog niet door te hebben want hij 
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vroeg om de luidspreker wat zachter te zetten zodat hij de meisjes zou kunnen 
horen zingen Niet iedereen denkt met genoegen terug aan die tijd Klasgenoten 
uit Hupsel van Inges zus Marjolein (1965) vonden de meester helemaal niet 
aai dig maar te streng en te kritisch 
In de nadagen van zijn onderwijzerschap heeft Koenders zelf ook moeilijke tij
den doorgemaakt In 1972 overleed zijn vrouw Rie Koenders-de Jong Haar 
steun te moeten missen viel hem zwaar, weet Inge Wieiens Daarbij komt waar 
schijnlijk nog dat er sinds de komst van de tweede katholieke school, de Paulus
school -nu de Regenboog- aan de Lanksweg, een zekere vorm van concurrentie 
was met de leerkrachten van die school, die naar onderwijsvernieuwing streef
den en naar een moderne manier van leren Jan de Leeuw, leerling van de Sint 
Jozefschool en later leerkracht aan de Paulusschool, vertelt hoezeer Koenders 
zich verzette tegen onderwijsvernieuwing Voor hem stond dat gelijk aan 
'onderwijsvermeling' 

Taboes 
Koenders, geboren in 1910 in Enschede als zoon van een aannemer, was nog 
maar elf jaar toen hij in het internaat Oudenbosch werd geplaatst Hij noemde 
het wel eens een geciviliseerd concentratiekamp "Ze waren er ontzettend 
streng Je mocht daar mets Voor het minste of geringste kreeg je straf Meisjes 
waren ook helemaal taboe Als je een damesfiets zag dan begon je al te blozen," 
zo vertelde hij in een afscheidsinterview in 1975 Nog heel lang na Oudenbosch 
bleef de omgang tussen meisjes en jongens een probleem In de tijd dat Ben 
Weeink leerling was op de Sint Jozefschool, moesten jongens en meisjes nog 
gescheiden spelen Er waren twee speelplaatsen bij de school De onviijheid met 
betrekking tot seksualiteit komt in de verhalen van Koenders nog een keer aan 
de orde Hij vertelt daarover in het jubileumboek Als schoolmeester in Eibergen 
was hij zich een keer te buiten gegaan' aan seksuele voorlichting De aanleiding 
was een televisieles getiteld 'Vnj, vrijer, vrijst' Beide zesde klassen waren 
samengevoegd en mevrouw Wesseling-te Loeke, de leerkracht van de andere 
klas, was daarbij aanwezig Koenders en mevrouw Wesselmg vonden die televi 
sieles met goed en zonder overleg met elkaar sloegen zij, onvoorbereid, aan het 
voorlichten Dat gebeurde in de vorm van een klassengesprek, voor die tijd toch 
wel modern Er was uiteraard nog veel onwetendheid bij de leerlingen Zo 
meenden sommigen dat de baby uit de navel kwam Aan het einde van de les 
kwam nog een penibele vraag "Moet je daarbij je pyjama uittrekken*^" Koen
ders knipperde met de ogen en zei "Dat is een moeilijke vraag" En hij ant 
woordde "Komt tijd, komt raad" Inge Wielens herinnert zich die seksuele 
voorlichting nog goed Het moet daarom in het schooljaar 1973/74 hebben 
plaatsgevonden Zij zat toen m de zesde klas Niet één keer, maar een serie van 
wekelijkse klassengesprekken over seksualiteit Het was Janny Tuinte die de 
moeilijke vraag over de pyjama stelde 
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De Sini Jozefschool ui hel juhileuinjuai 1979 (Jolo c oUec tie museum de Scheper). 

Andersdenkenden 
Koenders was achttien toen hij zijn onderwijzersakte op zak had en hij kon aan 
de slag in Barneveld. Zijn vader die als aannemer veel kerken bouwde en dus 
goede contacten had met kerkbesturen, wist deze eerste betrekking te regelen. 
Hij verdiende dertig gulden in de maand terwijl hij 55 gulden kostgeld moest 
betalen. Zijn vader moest dus bijspringen. In Barneveld was de strijd tussen 
katholieken en protestanten heftig. Koenders vond die verschillen enorm inte
ressant. Hij heeft daar veel gesproken met andersdenkenden. Die ervaring zal 
hem van pas zijn gekomen toen hij in 1936, nog maar 25 jaar oud, benoemd 
werd als hoofdonderwijzer aan de Sint Jozefschool in Eibergen. De strijd tussen 
katholiek en protestant zal in Eibergen niet zo heftig zijn geweest als in Barne
veld. De Achterhoekse gemoedelijkheid en de waarde die gehecht werd aan 
goed 'naoberschap' zullen daarbij waarschijnlijk een rol hebben gespeeld. De 
streng gereformeerde bakker Van der Ziel en de katholieke schoolmeester Koen
ders gingen weliswaar niet veel met elkaar om maar waren, wanneer daar aan
leiding toe was, goede 'naobers' voor elkaar. De ervaring van Jan de Leeuw uit 
die tijd is vergelijkbaar. Iedereen leefde wel sterk in zijn eigen wereld, in de 
eigen kerkelijke of politieke zuil maar dat had ook een positieve kant: je hoorde 
ergens bij. Tegelijkertijd waren de contacten van de familie De Leeuw met niet-
katholieke buren zoals garagehouder Van der Noordaa, caféhouder Schuurman 
en loodgieter Pasman, gewoon goed. 
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Koenders vond van zichzelf dat hij geen 'pilarenbijter' was Toch, zo bekende 
hij bij zijn afscheid in 1975 tegenover een journalist van de krant, voelde hij 
zich bijna persoonlijk beledigd toen het eerste kind van de Jozefschool naar de 
Christelijke ULO in Eibergen ging Wanneei dat was en om welk kind het ging, 
IS niet met zekerheid te zeggen Hennie Wesselink, de voormalige hoofdonder
wijzer van de Christelijke ULO in Eibergen, noemt Theo en Wilfned Wegdam 
die rond 1960 naar de Christelijke ULO gingen Maar schoenmaker Weeink 
heeft Wesselink ooit verteld dat hij al in 1948 naar de Chnstelijke ULO ging In 
1974 ging Inge Wielens naar de Chnstelijke MAVO in Eibergen Koenders was 
teleurgesteld en het dat blijken in een gesprek met haar ouders De familie Wie 
lens hield voet bij stuk Men vond het niet nodig dat Inge iedere dag op de fiets 
naar Groenlo zou gaan De Christelijke MAVO in Eibergen stond immers 
bekend als een goede school Inge's zussen Yvonne (1963) en Marjolein (1965) 
volgden dezelfde weg Opvallend is dat Koenders voor zijn eigen kinderen ook 
pragmatische keuzes maakte Hij stuurde Otto en Marianne voor bijles wiskun 
de naar Hennie Wesselink 

De strijd om een correct gebruik van de Nederlandse taal 
Koenders hechtte veel waaide aan lezen en schrijven De school had dan ook 
een voor die tijd uitgebreide schoolbibliotheek Die bibliotheek was een bond 
genoot in de stnjd om correct gebruik van de Nederlandse taal Veel kinderen 
kwamen uit de buurtschappen en spraken onvervalst dialect Dat maakte het bij 
brengen van grammatica tot een extra zware opgave voor de onderwijskracht 
Die kinderen waren gewend om te zeggen 'doe jij maar even afwassen' of 'dat 
lust mij niet' Deze manier van spreken zat er zo ingebakken dat ze af en toe wel 
onuitroeibaar leek, zo was de ervaring van Koenders Inge Wielens vertelt dat 
haar ouders, die tegen elkaar dialect spraken, hun kinderen in het Nederlands 
opvoedden Zij herinneit zich dat kinderen op school die thuis alleen maar dia
lect gewend waren, soms heel moeilijk de 'sch' konden uitspreken Dan moesten 
ze van de leerkracht soms tot vervelens toe (en vaak na schooltijd) oefenen en 
toch bleef 'school' klinken als 'skool' Overigens was het dialect ook vaak een 
bron van veimaak, zo vertelt Koenders in het jubileumboek Hij gaf eens een les 
over 'de stad' en vroeg "Wie van jullie is wel eens in een stad geweesf^" Een 
paar vingers gingen omhoog, Enschede, Arnhem "Goed, wie weet er nog een 
stad'^" Als een raket school een vinger omhoog "Jao meister, de stat (= staart) 
van een hond " 

Ben Weeink vertelt in het jubileumboek nog een andeie anekdote In de begin
periode van de ballpoint gaf een leerling een in de klas gevonden exemplaar aan 
de meester Deze vroeg aan de klas "Van wie is deze*^" Een 'overjarige' leerling 
nep "Van oe'" Om hem nog iets te leren corrigeerde de meester hem in 
beschaafd Nederlands "Van U'" Verwonderd reageerde de leerling daarop 



-18-

"Van mie?" Om hem duidelijk te maken dat dit 'netjes' gezegd kon worden zei 
de meester: "Van mij!" Het gezicht van de leerling fleurde op en op een toon 
van 'wat ne stommen kearl' riep hij: "Jao meister dat zeg ik oe toch!" Opmerke
lijk in dit verband is overigens dat Ben Weeink, die zich zo inspande om zijn 
leerlingen beschaafd Nederlands te leren, veel werk heeft verzet voor het 
behoud van het dialect. In 1980 verscheen van hem het Woordnhook van 't plat 
van Eibarge en umgeving. In 1995 kwam hij met een nog uitgebreidere verza
meling van woorden en uitdrukkingen in 't Eibargs plat op de riege. Terug naar 
meester Koenders. 

In mei 1981 werden de kleuters van de Sint Antoniusschool bij de Sint Jozefschool inge
lijfd. Het schooltje aan de Whemerdijk was afgekeurd. Schoolhoofd Antoon de Marie en 
hoofdkleuterleidster Marja Hoefnagels openden samen het nieuwe gebouw. In het 
midden meester Koenders, links van hem Truus van Genderen, voorzitter van de ouder
vereniging en rechts Marie-José Tijhuis van het rk-schoolbestuur (foto: collectie 
museum de Scheper). 

Aristocraat en rebel 
De redactie van Onze Gids, door Koenders getypeerd als het 'biggenblad', inter
viewde hem toen hij in 1978 afscheid nam van de gemeenteraad. Twee periodes 
heeft Koenders in de raad gezeten voor het Gemeentelijke Democratische Partij 
(GDP). Het zinde hem niet in de Katholieke Volkspartij (KV?) omdat het er 
ondemocratisch toeging. Twee mensen maakten de dienst uit en de gemeente
raad liet zich door hen blindelings leiden. Toen twee raadsleden zich afscheid-
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den van de KVP, sloot hij zich bij deze 'rebellen' aan. Koenders kon fel van leer 
trekken tegen B&W en mederaadsleden. Hij wakkerde kritische en heftige dis
cussies aan in de raad. Hij streed voor meer openheid en meer democratie. De 
GDP was de eerste die aandrong op commissies, inspraak en goede voorlichting. 
De verkiezingsuitslag van 1978 bracht de GDP terug tot een eenmansfractie. Hij 
vond het jammer terug te moeten treden uit de raad, maar hij meende dat hij zijn 
verlies moest aanvaarden 'als een aristocraat'. Die houding typeert hem. Hij was 
een vooraanstaand man met groot gezag en zo liet hij zich ook gelden. Toch was 
hij niet het prototype van een ouderwetse schoolmeester. Hij ging met de tijd 
mee en soms was hij zijn tijd vooruit. Denk bijvoorbeeld aan het oudercomité 
dat hij al in 1945 oprichtte. Opvallend is ook dat hij in de avonduren na een stu
die van 4,5 jaar aan de Utrechtse universiteit zijn akte M.0.-pedagogiek behaal
de. Die wetenschappelijke kennis vond hij belangrijk. Al heel vroeg liet hij zijn 
zesdeklassers psychologisch testen om uit te maken voor welke school hij of zij 
het meest geschikt was. Koenders stimuleerde vervolgonderwijs. Doorleren was 
in het verleden helemaal niet vanzelfsprekend, zeker niet voor meisjes want 
voor hen was alleen maar een taak als huisvrouw en moeder weggelegd. Dus 
aan hen hoefde geen geld te worden gespendeerd. Het was een kwestie van geld 
en van mentaliteit. In vele gezinnen was het armoe troef. Elk paar handen dat 
extra geld in het laatje bracht was meer dan welkom. Niet alleen meisjes, ook 
jongens werden wanneer ze niet meer onder de leerplicht vielen onmiddellijk 
ingeschakeld om de situatie thuis wat te verlichten. Om zijn leerlingen bij het 
vinden van werk een duwtje in de rug te geven fraudeerde hij desnoods met rap
portcijfers. Het Eibergse textielbedrijf van Ten Cate, vanaf 1955 de Koninklijke 
Textiel Veredelingsindustrie (KTV), toen een van de grootste werkgevers in 
Eibergen, had een protestantse directie en daarom een sterke voorkeur voor 
schoolverlaters van de protestants-christelijke Willem Sluiterschool. Alleen als 
er nog plaats was kregen de rooms-katholieke jongens met de beste rapportcij
fers een kans. Met een 'rein geweten' veranderde Koenders matige rapportcij
fers in achten en negens. Niet alleen in de politiek maar ook als schoolmeester 
kon de 'aristocraat' Koenders een beetje rebels zijn. 
Zijn passie voor politiek en democratie was ook merkbaar op school. Jan de 
Leeuw vertelt dat Koenders in het kader van geschiedenislessen in de zesde 
klas, zijn leerlingen ook iets over staatsinrichting wilde leren. Bijzonder voor 
die tijd was toch wel dat hij verkiezingen in de klas organiseerde. 

Niets nieuws onder de zon 
In 1936, toen Koenders aantrad, was hij 25 jaar en een van de jongste school
hoofden van ons land. Bijna veertig jaar lang heeft hij met hart en ziel deze 
functie vervuld. Hij heeft in die hoedanigheid heel duidelijk meegewerkt aan de 
ontwikkeling van de moderne tijd met meer openheid en meer kansen voor 
iedereen om zich te ontplooien. Toch is het beeld van een strenge, ouderwetse 



In 1975 nam meester Koenders afscheid van de Sint Jozefschool. Achter van 
links naar rechts: Hennie Wamelink, Antoon de Marie, Hans Wolters; onder: 
Willemien Wesseling (zittend), Annie Steinkamp, Leo Koenders, Tineke van 
Huet, Ben Weeink (foto: archieffamilie Koenders). 

schoolmeester, mede door zijn eigen toedoen, altijd in stand gebleven. Bij zijn 
afscheid als schoolmeester verloor Eibergen de laatste 'meester', zo stelde hij in 
een interview. Onderwijzers zijn nu allemaal 'meneer'. Dat vond hij een verar
ming. Hij zag dat als een van de grootste problemen van deze tijd. Men durft 
geen gezag meer uit te oefenen en wil geen gezag meer accepteren. Bij zijn 
afscheid werd hij toegezongen door leerlingen van de school. Marjolein Wielens 
herinnert zich nog enkele regels uit dat lied: 

Meester Koenders, dit was vandaag de allerlaatste keer 
dat u onze school regeerde, heus dat komt echt niet meer. 

Inmiddels zijn we al weer zesendertig jaar verder in de tijd en worstelen we in 
onze maatschappij nog steeds met gezag en gezagsondermijning. Ook de strijd 
voor meer openheid en meer kansen voor iedereen om zich te ontplooien, is nog 
steeds actueel. 
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"Weend, aans niks as weend', zegt de Prediker in de Twentse bijbelvertaling van 
Anne van der Meiden, "'t is almoal weend en dat is 't. 'n Means kleait der wat 
of oonder de zun en wat wordt he der better van ? Wat der wes hef, dat zal der 
aait wean en wat der doan is, dat zal der aait doan worden: 't gefniks niejs oon
der de zun. 

Geesteren (Gld.), april 2011 Bert van der Ziel 

Auteur 
Bert van der Ziel (1947) is een zoon van de vroegere bakker Johannes van der 
Ziel aan de Laagte in Eibergen. Onder de titel 'Een snotneus van na de oorlog' 
heeft hij in de nrs. 46 en 53 van Old Ni-js jeugdherinneringen opgehaald. Hij 
werkt bijna veertig jaar bij de reclassering. Daarnaast is hij spreker bij uit
vaartplechtigheden, desgewenst in het dialect. Wat hem drijft is zijn belangstel
ling voor levensverhalen tegen de achtergrond van andere tijden en omstandig
heden. 
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Interviews 
Vraaggesprekken werden gevoerd met Jan de Leeuw (Eibergen), Inge Wielens 
(Eibergen), Marjolein Wielens (Gorssel) en Hennie Wesselink (Eibergen). 

Noot 
1. De auteur dankt Peter Rutgers (Eibergen) voor zijn bijdrage aan dit artikel. 
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Monument? ... Waarom dattan? 

Inleiding 
De redactie van Old Ni-js heeft mij in de afgelopen zomer gevraagd een serie 
artikelen te schrijven over gemeentelijke monumenten in de voormalige 
gemeente Eibergen. In het bijzonder monumenten waarvan je je bij het zien 
ervan afvraagt waarom dat object nu op de gemeentelijke monumentenlijst staat. 
Vandaar ook de titel van mijn rubriek Monument? ... Waarom dattan? In het 
openingsartikel van de serie - in Old Ni-js nr.69 van augustus 2011 - heb ik uit
gelegd wat een gemeentelijke monumentenlijst is, hoe zo'n lijst tot stand komt, 
welke criteria voor de selectie van een monument worden gehanteerd en welke 
personen daarbij zijn betrokken. Tot slot van dat verhaal, heb ik toegezegd in de 
volgende Old Ni-js u een beschrijving voor te leggen van een op de gemeente
lijke monumentenlijst geplaatst object, waarvan u zich mogelijk afvraagt 'hoezo 
op een monumentenlijst'? 

Welk monument? 
Van de 57 monumenten binnen de voormalige gemeente Eibergen die op de 
Gemeentelijke Monumentenlijst van Berkeiland van mei 2010 staan, heb ik 
gekozen voor het pand aan de J.W. Hagemanstraat 76. Naast de voordeur prijkt 

het - inmiddels verouderde - schildje 
dat er op wijst dat we hier te doen 
hebben met een gemeentelijk monu
ment. Het is nog het schildje van de 
vroegere gemeente Eibergen van 
voor de herindeling in 2005. 
Ondanks het predicaat 'monument' 
komt het pand ons toch als alledaags 
voor. Het is dan ook een 'jong monu
ment". In de normstelling voor 
monumenten is namelijk aangege
ven, dat ook 'jonge monumenten', 
gebouwen van ten minste vijftig jaar 
oud, op de monumentenlijst geplaatst 
kunnen worden. En veel panden die 
vandaag de dag zo'n zestig tot zeven
tig jaar oud zijn, vinden wij nog alle 
dagen in onze omgeving. Daarom 
valt het moeilijk te begrijpen wat het 

_ is dat nu juist dit pand zo bijzonder 
HetgeineenleliiknwniwwntaandeJ.W. maakt, dat het als gemeentelijk 
Hagemanstraat 76 (toto: A.G.J. Esman). monument is aangemerkt. 
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Beschrijving 
De woning is gebouwd in traditionalistische stijl Het begrip traditionalisme 
verwijst naar het doelbewust teruggrijpen op tradities bij het bouwen wat 
betreft vorm, maai ook wat betreft constiuctie en functie (zie www architecten
web nl/archipedia/traditionalisme) Het geheel verkeert nog vrijwel helemaal in 
oorspronkelijke staat Alleen aan de zuidzijde is sprake van een aangebouwde 
serre, maar die is in stijl gebouwd en zodanig gemaakt dat afbraak zonder scha
de aan de oorspronkelijke woning in beginsel mogelijk is Verder zijn alle 
details ongerept aanwezig De erker, de ingangspartij met de oorspronkelijke in 
pui geplaatste paneeldeur, de versiering (metselwerk) in de geveltop, de glas-m-
loodramen boven de ruiten, et cetera Bovendien toont ook het interieur elemen 
ten uit de bouwtijd van deze woning Te denken valt aan de gang met patroonte
gels op de vloer en de trap met houten leuning, enkele paneeldeuren met vlakke 
omlijstingen en schuifdeuren tussen de kamers en suite met ruitjes van geslepen 
glas Blijkens de beschrijving van het Geldeis Genootschap uit 1997 heeft het 
pand architectuurhistorische waarde "a/v goed voorbeeld van een woonhuis, 
gebouwd in traditionalistische trant met esthetische kwaliteiten zoals gave ver
houdingen en een zorgvuldige detaillering" 

Ook stedenbouwkundige waarde 
Samen met vijf andere vrijstaande woonhuizen geeft het pand een beeld van de 
bebouwing zoals die m de eerste helft van de vorige eeuw bestond langs de J W 
Hagemanstraat, toen uitvalsweg van de kern Eibergen naai Groenlo Deze zes 
panden, waarvan de voorgevels ten opzichte van elkaar verspringen, zijn voor
zien van topgevels en daken met de noknchting haaks op de weg Een en ander 
was voor het Gelders Genootschap leden om aan dit object ook stedenbouwkun
dige waarde te hechten Het pand op nummer 76 is van de genoemde zes het 
meest gaaf bewaard gebleven Vandaar dat de keuze voor het predicaat 
'gemeentelijk monument'juist op dit pand viel 

Besluit 
Het inventarisatieformulier van het Gelders Genootschap van 25 februari 1997 
geeft aan dat het hier gaat om een eenvoudig traditioneel vrijstaand woonhuis 
met puntgevel en zadeldak, tussen en ca 1925 1930 ontworpen en gebouwd door 
de Eibergse aannemer Blankvoort Dus qua - redelijk moderne - bouwstijl en 
ook als onderdeel van de gebouwde omgeving scooide dit monument hoog 
genoeg om in de gemeentelijke monumentenlijst te worden opgenomen Dat 
gebeurde bij Besluit van Burgemeester en Wethouders van de toenmalige 
gemeente Eibeigen van 28 maart 1998 Dat besluit werd precies een maand later 
op 28 april 1998 door de gemeenteraad van Eibergen voor kennisgeving aange
nomen Daarmee was de aanwijzing van het pand J W Hagemanstraat 76 als 
gemeentelijk monument, nu ruim dertien jaar geleden, een feit 
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Een volgend monument 
BIJ mijn openingsartikel in Old Ni-js, nr69 was ter illustratie een foto geplaatst 
van het TC S Regelstation Berkelstreek aan de Needseweg 12 in het buitenge
bied Laat dat monument nu een ry/cimonument zijn en met een gemeentelijk 
monument Een vergissing van de redactie, de serie artikelen zou immers gaan 
over gemeentelijke monumenten Hoe dan ook, ik zal u de volgende keer uit de 
doeken doen waarom dit regelstation in aanmerking kwam voor het predicaat 
'rijksmonument' Wel bijzonder zo'n alledaags object, met in de bebouwde 
kom, maar te midden van weilanden en dan toch een monument Om in datzelf 
de artikel terug te keren naar het onderwerp van de serie zal ik ook het transfor
matorhuisje van diezelfde elektriciteitsmaatschappij De Berkelstreek aan de 
Prins Bernhardstraat tegenover ld-3 beschiijven Dat object is een gemeentelijk 
monument 
Voor wat betreft de artikelen daarna mocht u zelf eens een gemeentelijk monu
ment zien waarbi] u zich afvraagt 'waarom dattan'', schroom met de redactie 
van Old Ni-js te vragen mij dat monument eens te laten beschrijven Met plezier 
zal ik mij aan dat karwei zetten 

Eibergen, november 2011 Ton Esman 

Auteur 
Ton Esman werkte als beleidsambtenaar kunst en cultuur bij de voormalige 
gemeente Eibergen, vanaf 2005 de gemeente Berkelland Voor de Historische 
Kring Eibergen heeft hij zitting in de gemeentelijke Erfgoedcommissie Berkel 
land 
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Ons zoekplaatje: oplossing Old Ni-js, nr.68 

5. Gerrit Ebeling, 9. Arend Thijsen. 

In Old Ni-js nr.68 stond bijgaande foto van de Eibergsche "Knalclub" met daar
op vier motorrijders en een aantal omstanders. Ik was samen met Wim Ebeling 
benieuwd wie er allemaal op stonden en we hadden het idee dat we er met onze 
lezers wel uit zouden komen. Willemien Thijsen-Kolthof uit Neede reageerde al 
meteen want ze zag haar schoonvader Arend Thijsen staan. Arend had voor de 
oorlog het nummerbord 13168 en dat was destijds persoonsgebonden weet ze 
zich nog te herinneren. Hij was bevriend met Gerrit Ebeling. Zij denkt dat de 
foto omstreeks 1926 is gemaakt. De motorrijders zullen toen rond de twintig 
jaar zijn geweest. Ze schrijft verder dat het grappig is datje bij toeval gezichten 
herkent, want op bladzijde 23 van nr.68, in het artikel van 'Het muldershuis in 
Mallum', staan Arend Thijsen en zijn broer Willem. In Old Ni-js nr.69 deed ik 
een herhaalde oproep om wat meer namen te krijgen, maar helaas kwamen er 
geen verdere aanvullingen. We zullen het met deze twee namen moeten doen. 

Neede, november 2011 Johan Baake 
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Ons zoekplaatje: oplossing Old Ni-js, nr.69 

1. Henk Mellink (Kippert), 2. Wim Grooters (Bunny), 3. Arend ten Barge (Sjongen), 
4. Harry Nijhof(De Vog), 5. Hennie Wantia (Pannenbakker), 6. Hennie Papenhorg. 

Al snel na het verschijnen van dit nummer Old Ni-js kreeg ik veel reacties via 
de e-mail binnen. En de meesten kenden alle personen die op deze foto staan. Ik 
dacht zelf in eerste instantie bij het zien van deze foto dat het om een schiet
vereniging ging, maar dat bleek geenzins het geval. Henny van Doom en vele 
anderen konden mij vertellen dat het hier om Sportclub Rekken ging. De club 
hield op 30 november en 1 december 1979 voor de tweede keer een fancy 
fair/bazar in zaal Hagens in Rekken. Je kon meedoen aan diverse activiteiten, 
waaronder busgooien, pijlsteken, gelukschieten, doeltrappen en spijkerslaan. De 
opbrengst van het evenement kwam ten goede aan de nieuwe, pas geopende 
kantine, de verbetering van de terreinverlichting en aan jeugdactiviteiten. 
Verder kreeg ik een reactie van Arie Abbink uit Eist, die aan de tafel Hennie 
Papenborg van de Krakeelsweg herkende. Jan Aarnink uit Haaksbergen noemde 
ook namen en vermeldde daar ook nog bijnamen bij. Wim en Irma Klein Gun-
newiek herkenden meteen hun zwager Arend ten Barge en Harry Nijhof. Van 
Harry weten ze te vertellen dat die dit jaar schutterskoning op het Rekkens 
Volksfeest is geworden. Ook van Johan te Raa, Jan Niehaus, Wim Bentsink 
kreeg ik namen. Onder dankzegging aan al diegenen die reageerden, zijn alle 
namen bekend. 

Neede, november 2011 Johan Baake 
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Ons zoekplaatje: nieuwe opgave 

In dit nummer van Old Ni-js is een artikel over meester Koenders van de Sint 
Jozefschool aan de Laagte opgenomen. Bij het zoeken naar beeldmateriaal voor 
dit artikel kwam ook deze foto van Inge Wielens op tafel. Toen ik haar naar de 
namen van de kinderen op deze foto vroeg, moest zij even nadenken. "Ja, 
achteraan staat het echtpaar Koenders (nr. 30 en nr. 35) en zelf ben ik nr. 21. 
Mijn vaste speelvriendinnen waren Marianne Wanink (nr. 19), Mirjam Nijhuis 
(nr, 12). Carla Konings (nr. 4~i en Roxanne Ruiterman (nr. 14). Ik herken meer 
gezichten, maar ben daar niet helemaal zeker van." 
Vandaar dat ik ook deze keer weer een beroep doe op de lezers te helpen bij het 
zoeken naar namen. Bekend is dat de foto in 1969 is gemaakt en dat deze 
kinderen nu dus rond de vijftig jaar oud zijn. Schroom niet te reageren, ook als u 
maar één of enkele namen weet. Ook een leuk verhaal uit die schooltijd is altijd 
welkom. 

Reacties, graag schriftelijk of per e-mail, zijn welkom bij: 
J. Baake, Nieuwenhuizenstraat 5,7161 VB Neede 
E-mail: redactie@historischekringeibergen.nl 

mailto:redactie@historischekringeibergen.nl
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Opkomst en ondergang van Hengstenassociatie 
De Berkelstreek 

Inleidingi 
Tot aan het einde van de negentiende eeuw gebruikten de boeren bij de ontgin
ning van hun zandgrond meestal ossen. Later werden hitten (lichte werkpaar-
den) ingezet voor de landbewerking op de kleine gemengde bedrijven. De 
grond, vaak schraal en alleen maar bemest met stalmest van het eigen vee, 
leverde weinig op. Langs de oevers van de Berkel was de grond vruchtbaarder 
en bracht zonder kunstmest al veel meer op. Rond Eibergen waren het vooral de 
humusrijke essen in de verschillende buurtschappen en de gronden in de Berkel-
vallei waarop al vrij intensief geboerd werd. Het werk dat eeuwenlang met de 
hand was verricht gebeurde rond 1900 steeds meer met machines, die getrokken 
werden door paarden. Langs de Berkel liepen in het voorjaar en de vroege herfst 
de weilanden vaak onder water, waardoor de grond drassig was en eigenlijk 
alleen maar geschikt voor veehouderij. Hoe zwaarder de grond, hoe meer 
trekkracht er nodig was. De hitten werden vervangen door grotere paarden en 
om deze nog aan robuustheid en spierkracht te doen winnen werden de merries 

gedekt door uit België geïmporteerde 
hengsten die bekendstonden om hun 
kracht en gewicht. Zo kon men 
sterke, zware paarden fokken. Enkele 
vooruitstrevende boeren met een 
toekomstvisie, begrepen dat ze veel 
voordeel konden trekken uit het in 
gezamenlijk bezit hebben van deze 
machtige hengsten. 

Eerste dekhengst Gaston uit België 
Rond 1905 staken enkele boeren de 
koppen bij elkaar en beraadden zich 
op verbetering van de kwaliteit van 
de paardenstapel langs de Berkel. 
Onder voorzitterschap van Gerrit Jan 
Griemelink (*04-02-1870) van boer
derij De Bate in de Waterhoek en 
wethouder in Borculo werd de Heng-
stenvereniging De Berkelstreek op
gericht. Om lid te worden moest men 
een aandeel kopen en dan kon men 
zijn merries tegen een gereduceerd Gerrit Jan Griemelink met zijn vrouw 

Hermina (foto: collectie Henk ter Agter). 
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tarief laten dekken. Er werd een aankoopcommissie in het leven geroepen 
bestaande uit voornoemde Griemelink, Johannes Jacobus Nijhuis (*05-03-1874) 
woonachtig in Olden Eibergen, Jan Hendrik Boevink (* 10-11-1878), van 
boerderij Bartels aan de Brink op 't Loo en Gerhardus Johannes (Graads) Pleiter 
(*08-03-1856) van D15, de Vennemansplaats in Olden Eibergen. Via de com
missionairs Hermsen en Van Oppenraay uit Nijmegen werd in België de eerste 
dekhengst gekocht. Gewoonlijk trok men in die tijd naar het Vlaams-Brabantse 
Vollezele om daar bij de bekende exporteurs Vanderschueren een hengst aan te 
schaffen. Deze handelaren hadden keuze uit soms wel meer dan honderd 'vader-
paarden'. De eerste hengst die naar de vereniging kwam heette Gaston, een 
donkere vos die geboren was in Gintennis bij L. Vandevelde. 

Men kon onder de leden inschrijven waar de hengst kwam te staan. Dit moest 
uiteraard op een centrale plaats zijn en met name de gevraagde verzorgingsprijs 
was bepalend voor de stalling. De eerste hengst vond onderdak op het bedrijf 
van Jans Nijhuis op D25 in Olden Eibergen. Al in 1886 werd er landelijk een 
paardenstamboek opgericht en de provincie Gelderland sloot zich daar drie jaar 
later bij aan. Hengsten voor de openbare dekdienst werden volgens de wet elk 

Graads en Janne Pleiter op Venneman met hun dertien kinderen. Bovenste rij van links 
naar rechts: Gerrit Jan, Herman, Janna, Heintje, Dina, Anneke, Gerritje; midden: 
Willem, vader Gradus, Hanna, moeder Janne met Rika, Grada (getrouwd met Jan 
Warfman); onder: Jan en Mans (foto: collectie Henk ter Agter). 
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jaar verplicht gekeurd door een dierenarts Dit veterinaire onderzoek hield onder 
meer een cornagetest in, dat wil zeggen dat het ademhalingsgestel aan de eisen 
moest voldoen Hele goede hengsten werden soms voor een periode van vier 
jaar goedgekeurd 

Neveninkomsten meer dan welkom 
Enkele jaren verstreken en de merries van zowel leden als met-leden stroomden 
toe In Steenderen kocht Eibergen van de plaatselijke vereniging aldaar een 
tweede hengst Deze Dalton de la Barrière was weer een voskleurig paard en 
ook zijn wieg stond in België Dalton vererfde zijn brave karakter, hetgeen de 
boeren zeer op prijs stelden Elk jaar vond er een nieuwe inschrijving plaats 
waar de hengsten gestationeerd zouden worden en rond 1910 ging de voorkeur 
uit naar de familie Pleiter op boerderij Venneman in Olden Eibergen Vader 
Graads-eum en moeder Janne-meuje Pleiter hadden een groot gezin met dertien 
kinderen en de neveninkomsten uit de hengstenstalling zullen daai zeker 
welkom zijn geweest Zoon Gerrit Jan verzorgde de hengsten, hielp de klanten 
en ging met de hengsten naar de keuringen m Zutphen Te voet gmg het naar 
Ruurlo en vanaf daar ging de reis per trein verder Inmiddels was ook Mouton 
Wolver uit België gearriveerd en deze prachtige goudvos, geboren in 
Wolvertem, trok veel klanten Vooral de boeren op de heidegronden hadden lie
ver een wat lichter paard en aan die wens voldeed Mouton Wolver uitstekend 
Als Gerrit Jan Pleiter naar Zutphen ging met de hengsten, waren ze altijd keurig 
gewassen en glanzend gepoetst en ze droegen een deken met daarin hun naam 
geweven Weinig boeren hadden merries die m het stamboek waren 
ingeschreven De meesten hadden veredelde werkpaardjes Griemelink maakte 
daarop een uitzondering, hij had in het Zeeuws-Vlaamse Sluis de meirie Candia, 
dochter van Avenir de Bruges gekocht, waarmee hij een goedgekeurde hengst 
fokte, die later helaas verdronk, toen de Berkel weer eens buiten de oevers was 
getreden Na de Belgische vos Jamac de la Tour, geboren in 1912, werd met 
Premier de eerste brumkleunge hengst gekocht Hij was in 1911 geboren op een 
bekende Belgische fokstal Toen Griemelink in juni 1932 overleed, had hij nog 
de fameuze hengst Titan op stal staan Na zijn overlijden werd de hengsten-
veremging, die al ettelijke jaren een slapend bestaan leidde, officieel ontbonden 

Boevink bindt de kat de bel aan 
De laatste paar actieve jaren van de vereniging zouden de hengsten staan bij de 
gebroeders Jan, Hendrik en Mans ten Brincke op D21 in Olden Eibergen Met 
de aankoop van het goed bekend staande fokpaard Rêve d'Or kwam de klad in 
de vereniging De hengst zou bij aankoop 20 000 gulden hebben gekost, een 
enorm bedrag voor die tijd De roem van de hengst was reeds vooruit gesneld en 
per extra wagon kwam hij aan bij het halt in Haarlo De helft van de Eibergse en 
Haarlose boeren was aanwezig om de nieuwe aanwinst aan een kritisch oordeel 
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te onderwerpen en het oordeel viel negatief uit Vooral het enorme bedrag, waar 
men in die tijd een behoorlijke boerderij voor kon kopen, was voor veel aan 
deelhouders de druppel die de emmer deed overlopen Het dekgeld werd enorm 
opgeschroefd en in plaats van de twintig gulden die men gewoon was te betalen, 
moest men nu vijftig gulden neertellen Op de ledenvergadering zegden velen 
hun lidmaatschap op, waarbij ook meespeelde dat de veulens van de dure 
aankoop niet geschikt waren voor de lichte zandgrond, ze waren te groot en 
hoogbenig Bovendien daalden de prijzen van de veulens, soms brachten ze nog 
geen 25 gulden op 

Herman Boevink (" 14-07-1848) op Bartels, een ongetrouwd eumke, bond de kat 
de bel aan Hij betichtte het bestuur, dat zoveel geld uitgaf voor een hengst, van 
wanbeleid en maakte hen uit voor 'kwajongens' Al deze commotie deed de 
vereniging geen goed en in 1922 werd de overgebleven hengst eerst ter dekking 
gesteld bij de familie Tenhagen op Schunnk in Neede, die later als prive-heng-
stenhouder als het ware de opvolger werd van de Hengstenassociatie De Berkel 
streek Dat de vereniging in 1916 aan lager wal raakte, kwam ook omdat Jan 
Willem Warfman, opgegroeid op De Robe m Olden Eibergen, vooi eigen reke 
nmg het zware tiekpaard Gambetta tei dekking stelde Het diei kwam ook uit 
België en had aan een boerderijbrand tijdens de Eerste Wereldoorlog een flinke 
brandvlek overgehouden op zijn kruis Kleine Jan, zoals Warfman genoemd 
werd, had een slimme handelsgeest Hij vroeg minder dekgeld dan de hengsten 
vereniging en veel boeren lieten bij hem hun mernes dekken door Gambetta 
Jan Willem Warfman was geboren m 1899 Zijn moeder Hendrika Saaltink 
(" 1867) kwam van boerderij De Horst in Olden Eibergen, waar de Saaltinks vijf 
generaties hebben gewoond Ze trouwde met Gerrit Jan Warfman van boerderij 
De Snieder uit Rekken Na hun huwelijk ging het paar in Buurse wonen Kleine 
Jan was nog maar een half jaar oud toen zijn moeder ernstig ziek werd en hij 
liefdevol werd opgenomen in het oudershuis van zijn moeder op De Horst In 
1900 verhuisde hij met zijn familie naai boeiderij De Robe aan de grintweg op 
D20 (nu Borculoseweg) De huidige bewoners van De Robe, de familie Gussin-
kloo, hebben nog een raamtegel gevonden met het jaartal 1900 Sinds 1974 
exploiteert Gussinkloo er een groot legkippenbednjf met wel 80 000 hennen De 
Horst werd verkocht aan de gebroeders en zustei Tops die er tot 1927 bleven 
wonen en het bedrijf bewerkten In de zomer van dat jaar hielden zij er hun 
boelhuis, voor ze vertiokken naar 'het gesticht' (bejaardenhuis de Whemerhof) 
In december 1927 kwamen Bernard en Leide ten Brinke met hun gezin op De 
Horst wonen 'Zwarte David' zoals Bernard in de buurt ook bekend stond, werd 
opgevolgd door zijn zonen Frans en Jan Tegenwoordig woont kleinzoon Benny 
met zijn vrouw Sandra op De Horst Zij hebben een melkveebedrijf en gaven de 
oude schuur met een 'bed-and-breakfast' een nieuwe bestemming 
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Kleine Jan Warfman gaat de uitdaging aan 
Als ondernemende jongen van zeventien jaar kocht Warfman zijn eerste hengst 
Gambetta bij de vereniging in Ambt Doetinchem, daarbij financieel wel wat 
onder-steund door zijn oom Frits. Vooral met zijn tweede hengst Demblon, 
gekocht van de vereniging in Hummelo, wist hij veel klanten te winnen. Dem
blon was geen katje om zonder handschoenen aan te pakken en voor de grap had 
de Hummelose eigenaar gezegd, dat wie hem uit de stal durfde te halen hem 
gratis mocht meenemen. Een enigszins overmoedige Jan Warfman ging de 
uitdaging aan, maar of hij de hengst echt gratis mocht meenemen, vermeldt het 
verhaal niet; we denken van niet. Demblon werd ook ingezet voor het land-werk 
en was daarin ook niet al te braaf, maar kleine Jan was heel wat mans en wist 
hem ook die verrichtingen met straffe hand bij te brengen. 

's Morgens voor zonsopkomst al kwamen er boeren van over de Duitse grens 
aangereden over de grintweg om hun merries in Olden Eibergen te laten dekken. 
De wegwerker Gerrit Jan Kiskamp had het er maar druk mee want hij was ver
antwoordelijk voor het onderhoud van de weg. Elke dag verlegde hij de blokken 
zodat de boeren steeds moesten wisselen van weghelft. Gerrit Jan woonde op 
zijn oude dag aan de Schoppenstêa, naast de spoorbaan en achter de cementfab-
riek van Smit en Mengerink. Hij maakte berken bezems, die hij via de land-
bouwvereniging verkocht. 

Op 24 april 1931 trouwde Jan Warfman zijn buurmeisje Grada Pleiter, waarna 
het paar in de Dijkhoek ging wonen. Ook zijn toenmalige dekhengst Rippolyte 
ging mee. Maar kleine Jan bleef aan klantenbinding doen en twee dagen per 
week was hij met zijn hengst bij zijn zwager Mans Pleiter op Venneman om de 

'Kleine' Jan Warfman, november 1962 Twee prijswinnaars van Jan Warfman 
(foto: collectie Henk ter Agter). (foto: collectie Henk ter Agter). 
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merries in de omtrek op hun wenken te bedienen. Rond 1935 was het paar-
denbestand rond Eibergen enorm toegenomen en meerdere boeren bewerkten 
hun bedrijf met stamboekmerries en fokten er vaak ook nog een veulentje bij. 

Ter gelegenheid van de troonsbestijging van Juliana, die in 1948 haar moeder Wilhelmi-
na opvolgde als koningin liep dit groepje mee in de optocht. Op het bord staat: Konink
lijke Vereniging Het Nederlandsche Trekpaard. Leve de Koningin. Van links naar rechts: 
Gerrit Jan Slotboom, Willem Langelaar, Willy te Nahuis-Grijsen, Bertus Grijsen, Arend 
Jan Grijsen (foto: collectie Gerda Endeman-Grijsen). 

Eersteklas hengsten bij Grijsen 
Op boerderij Broshuis in de Leugemorshoek begon in de dertiger jaren ook Jan 
Berend Grijsen (*02-05-1905) met dekhengsten. Zijn zoon Arend Jan zette het 
bedrijf voort. Met zijn eerste aanwinsten Anton en Avenir van Numansdorp wist 
hij op 't Loo, in Mallem en in Rekken een flink klantenbestand op te bouwen. In 
de daaropvolgende twintig jaar breidde hij het aantal hengsten uit met paarden 
als Benno van Afferden, Tonny van Eikenhof en Guido van de Willemspolder. 
Hij sloeg zijn vleugels uit naar Winterswijk en Meddo. Gedurende het seizoen 
ging hij elke woensdag met de hengst voor de kar naar de familie Bent, waar 
zijn klanten met hun merries ook naartoe kwamen. 

Toen rond 1960 de mechanisatie op de boerenbedrijven toesloeg, nam het aantal 
trekpaarden drastisch af; alleen bij de fokkers bleven er nog wat over. Daardoor 
waren er ook minder hengsten nodig om de merries te dekken. Grijsen heeft zijn 
hele leven eersteklas hengsten in zijn stal gehad. Met Nico 2 van Caroline en 



-34-

Boerderij Broshuis aan de Leugemorsneg (Jolo: collectie Marijke van Daatselaar). 

Joël van Rolde (in gezamenlijk bezit met de gebroeders Tenhagen uit Neede) 
behaalde hij het Kampioenschap van Gelderland en met Costaud van Ospel 
werd op een nationale tentoonstelling in Den Bosch een ereprijs behaald. Toen 
de familie Grijsen naar Colmschate verhuisde bleef de oude Arend Jan nog met 
de hengst in Eibergen en omgeving rondrijden om de overgebleven merries van 
een veulen te voorzien. Na 1974 werd ook het dekstation van Grijsen opge
heven, omdat er niet voldoende trekpaarden meer waren waarmee nog gefokt 
werd. 

Luxepaarden in dekstation Haarlo 
Ook in Haarlo was ooit een groot dekstation. De stal was onderdeel van de stoe
terij Borculo en werd in 1821 door koning Willem I in het leven geroepen. Jan 
van de Poll zwaaide er de scepter over niet minder dan 38 medewerkers. Er 
stonden veel luxepaarden, afstammelingen van allerlei buitenlandse volbloeden. 
De boeren in de omgeving echter hadden vooral behoefte aan werkpaarden en 
niet aan rijpaarden. De gefokte paarden werden onder meer ingezet voor het 
leger, maar het dekstation werd in 1841 opgeheven. Anno 2011 ziet men nog 
zelden een trekpaard en dan vrijwel alleen nog maar bij de echte liefhebbers, die 
-helaas- steeds zeldzamer worden. 

Hupsel, oktober 2011 Henk ter Agter 
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De hengst Guido van de Willems
polder uit de stal van Arend Jan 
Grijsen won in Hummelo in 1951 
de eerste prijs bij de vierjarige 
hengsten, kleine maat. 

GLIÜO \ A . \ Uh VCILLLMSPÜLDER, K. 2.U4 
(d, Guido van Melo, K, 1793). 

Ie prijs Vierjarige hengsten, kleine maat, Hummelo 1951. 
Eig.; A. J. Geijssen te Mallem-Eiberöen. 

Auteur 
Henk ter Agter woont in Hupsel op boerderij 't Geerdink. Hij is een groot paar-
denkenner, met name van Tiroler bergpaarden. Als correspondent leverde hij 
talloze bijdragen aan diverse paardenbladen. Henk ter Agter is lid van de werk
groep, die een boek over de Holterhoek in voorbereiding heeft. 

Bronnen 
www.kvth.nl [Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard en De Haf-
linger] 
Archieven Trekpaardenstamboek. 

Noot 
1. De auteur dankt Arnhold Tenhagen (Neede), Mieneke Wesselink-Warfman 

(Vorden) en Jo ten Barge-Grijsen (Eibergen) voor hun bijdragen aan dit 
artikel. 

http://www.kvth.nl
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Ontmoeting met kleinzoon werpt 
licht op latere leven Evaline Vegt 

Graag wil ik nog even terugkomen op mijn artikel in nummer 69 van Old Ni-js 
over antisemitisme in Eibergen rond 1890 Ik eindigde met de hoop uit te 
spreken, dat eventuele nazaten van Evaline Vecht, die als joodse vrouw geweerd 
werd als onderwijzeres in 'Zwolle bij GroUe', mijn bevindingen ooit onder ogen 
mochten krijgen Sommige wensen worden vervuld, want Peter Rutgers, de le
zers welbekend, slaagde er via internet in een kleinzoon van Evaline op te 
sporen Hij was daarmee net iets sneller dan onze ijverige genealoge Ans de 
Groot 
Welnu, deze kleinzoon A B Kannegieter bleek in Rotterdam te wonen en na een 
korte aarzeling belde ik hem op Uiteraard had ik het een en ander uit te leggen, 
maar hij toonde zich geïnteresseerd en ik beloofde hem het desbetreffende num
mer van Old Ni-js toe te sturen We spraken af, dat ik hem daarna nog eens zou 
bellen Zo gezegd, zo gedaan Hij had het stuk met belangstelling gelezen en 
vroeg of hij drie extra exemplaren kon aanschaffen voor zijn kinderen Van mijn 
kant zei ik graag wat meer over de familiegeschiedenis te weten te willen 
komen en dit leidde tot een afspraak Mijn vrouw en ik werden in Rotterdam 
(Kralmgen) gastvrij ontvangen in het smaakvol ingerichte huis van het echtpaar 
Kannegieter 

Verhuizing naar Amsterdam 
Andnes Bernard (Dries) Kannegieter vertelde in 1935 te zijn geboren en hij 
heeft zijn grootmoeder, die m 1928 overleed, dus niet gekend Toen het bij de 
school in Zwolle misliep, bleef Evaline in Kampen wonen, waar ze in 1903 
trouwde met Bernard Kannegieter Hij had er een drukkerij, maar tijdens de 
Eerste Wereldoorlog ging die over de kop en het gezm verhuisde naar Amster 
dam, waar hij vertegenwoordiger werd Hun zoon Salomon (Sal) trouwde met 
Sara Agsteribbe en zij kregen twee kinderen Eline en Andries Bernard, onze 
gastheer 

Uit wat zijn vader Sal vertelde, maakte Dries op, dat zijn oma een lieve moeder 
was Zijn vader Sal Kannegieter was van beroep schoolfotograaf en maakte 
onder meei de beroemde foto van de leerlinge van het Joodsch Lyceum Anne 
Frank, die voorop haar dagboek staat afgebeeld Anne vond dit zelf haar mooiste 
foto Aan het begin van de oorlog woonde het gezm Kannegieter in Zandvooit, 
maar de huizen daar moesten op last van de Duitsers ontruimd worden en de 
familie verhuisde naar Amsterdam Toen de anti-joodse maatregelen steeds 
dreigender werden, besloten Sal Kannegieter en zijn viouw Sara om onder te 
duiken Voor ze hun huis verheten verbrandden ze uit voorzorg alle papieren. 
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waaronder foto's, waardoor er helaas 
geen portret van Eva Kannegieter-
Vecht meer bestaat. De ouders vonden 
een onderkomen bij een gezin in Alk
maar. Na verloop van tijd smokkelden 
mensen van het Groningse studenten-
verzet hen naar Frankrijk, waar Sal 
zogenaamd aan de Atlantikwall ging 
werken. De rest van de oorlog leefden 
zij in het verborgene in Parijs. 

Onderduiken in Bloemendaal 
De twee kinderen doken onder bij het 
gezin Roosjen in Bloemendaal. De 
heer des huizes was er hoofd van de 
Chr. Uloschool en was een broer van 
de bekende NCRV-voorzitter en A.R.-
kamerlid mr. A.B. Roosjen. 
De ongeveer acht jaar oude Dries ging 
er door het leven als Piet Roosjen. 
Omdat de Duitsers onraad roken, 
moesten de kinderen naar een ander 
adres. Eline dook onder in het Over
ijsselse Zwolle en Dries schoof aan in 
een tuindersgezin in Bloemendaal. 
Toen daar een huiszoeking kwam ver
stopte men hem in een kist midden in 

een grote stapel veilingkisten. Hij herinnert zich nog, dat zijn ouders voor ze 
naar Frankrijk vluchtten daar afscheid van hem kwamen nemen. Zijn vader had 
in plaats van zijn gebruikelijke kostuum, een leren jasje aan, zoals arbeiders 
toen droegen. Hij moest er immers als een bouwvakker uitzien. Omdat grote 
delen van het kustgebied in verband met een mogelijke geallieerde invasie tot 
Sperrgebiet werden verklaard, moest de tuinder vertrekken. Niet lang erna kreeg 
hij toch toestemming terug te keren en alle gezinsleden, ook Dries, kregen een 
Ausweis, dat hen het recht gaf in dit verboden gebied te verblijven. Dries kon er 
vrij rondlopen en kwam ook wel bij de daar gelegerde Duitsers over de vloer. 
Die hadden zoveel plezier in het jongetje, dat hij een soort mascotte van hun 
onderdeel werd. Ze maakten zelfs een uniformpje voor hem. Zo zijn er veel ver
halen, die het absurde en ongerijmde van het leven tijdens de oorlog laten zien. 
Toen Frankrijk werd bevrijd trad Sal Kannegieter als tolk in dienst van de 
Amerikanen. In uniform kwam hij bij zijn zoon in Bloemendaal, een emotioneel 
weerzien. 

De foto op het Dagboek van Anne Frank 
is gemaakt door Sal Kannegieter. Omdat 
hij in de oorlog zijn hele collectie ver
brandde, kon hij echter nooit bewijzen 
dat hij de maker was. 
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Vlo Eva of Eveline VECHT, Onderwijzeres te Kampen, geboren op 16-11-1872 te Kampen, overleden 
op 18-10-1928 te Amsterdam op 55-jangc leeftijd, dochter van Elias Moozes VECHT (zic Vb) en 
Gueltjen of Grietje WI.TLER 
Gehuwd op "(O-jange leettijd op 04-06-1903 te Kampen inet Bernard S. KANNEGIETER, ^0 jaar oud, 
Koopman te Kampen, later wonende te Amsterdam, geboren op 10 04-1873 te Meppel, overleden na 
1928, 70on van Salomon KANNEGIETER en Julia van der KLEI 
Uit dit huwelijk 

1 Gietetje KANNEGIETER, geboren op 22-06-1904 te Kampen, overleden op 09-07-1943 te Sobiboi 
op 39-jarige leettijd 

2 Salomon of Hendrik KANNEGIETER, Handelsreiziger, geboren op 28 06 1906 te Kampen Bij 
beschikking \an 28-02-1953 Rechtbank Amsterdcim is toegestaan de nacim Salomon te veranderen m 
Hendrik en de naam Sai a in Johanna 
Gehuwd op 25-jaiige leeftijd op 16-12-1931 te Amsterdam met Sara of Johanna AGSTERIBBE, 
geboren circa 1908 te Schoten, dochter van Andries AGSTERIBBE en Raechel de LEEUW 

Evaline Vecht in een genealogisch overzicht (bron: http://www.van-der-vegt.nl/ 
genealogie/67/67-00001 .ht; geraadpleegd op 8 november 2011). 

Bijzondere ervaring 
Na de oorlog nam Dries de zaak van zijn vader over en één van zijn drie 
kinderen trad weer in zijn voetsporen, zodat de familie al negentig jaar kinderen 
aan tastbare herinneringen uit hun schooltijd helpt. Dries heeft zich gedeeltelijk 
teruggetrokken en bezit nog een fotografiewinkel in Rotterdam. Zijn ouders Sal 
en Sara verhuisden rond 1960 naar Italië en daar liggen zij ook begraven. Het 
was een bijzondere ervaring om de kleinzoon te ontmoeten van de vrouw met 
wie ik me een tijdje intensief had bezig gehouden. Het deed het me goed te 
weten, dat directe afstammelingen van Evaline Vecht, de genocide waarop het 
negentiende-eeuwse antisemitisme uitliep, wisten te overleven. Tegelijkertijd is 
het schrijnend je te realiseren, dat Sal Kannegieter, die duizenden mensen op de 
gevoelige plaat heeft vastgelegd, genoodzaakt was zijn eigen familiefoto's, 
waaronder die van zijn moeder Evaline, te verbranden. 

Eibergen, november 2011 Leo van Dijk 

Auteur 
Leo van Dijk schreef onder meer de boeken 't les kan liejn over de Eibergse 
IJsvereniging, Een eeuw muziek over de muziekvereniging Euphonia en Het 
boek van Hupsel over de buurtschap Hupsel. In samenwerking met een werk
groep onder leiding van Bert Smeenk, buigt hij zich momenteel over een boek 
over de buurtschap de Holterhoek. 

http://www.van-der-vegt.nl/
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Terugblik op een fantastisch jubileumfeest 

Foto's van een mooie dag 
Ons jubileumfeest in 't Spieker op zaterdag 17 september was een geweldig suc
ces. We mochten rond duizend enthousiaste bezoekers ontvangen. De fotorepor
tage in dit nummer spreekt boekdelen. Daar hoef ik eigenlijk geen woorden 
meer aan toe te voegen. Neem bijvoorbeeld die foto van mevrouw Jenny Paai-
man-ten Elshof met (gedeeltelijk zichtbaar) haar dochter Rinie. De aandacht 
waarmee mevrouw Paalman met vergrootglas de foto-expositie bekijkt en de 
stralende lach van haar dochter, staan symbool voor de warme belangstelling 
van velen voor locale historie en het plezier dat daaraan beleefd wordt. Wij heb
ben overweldigend veel positieve reacties ontvangen. Complimenten voor de 
mooie publicaties van onze kring, aanmoedigingen om daar vooral mee door te 
gaan, dank voor het schitterende feestprogramma, de voortreffelijke organisatie 
en de gezelligheid die er de hele dag was. Vele oude bekenden hebben elkaar 
weer eens ontmoet en herinneringen opgehaald. 
Zoals u weet hadden wij als bestuur een verlanglijstje. We hadden u uitgedaagd 
om als jubileumgeschenk nieuwe leden te werven. Wij zijn er namelijk van 
overtuigd dat we nog veel meer mensen blij kunnen maken met Old Ni-js en de 
mooie boeken die wij publiceren. 
U hebt ons niet teleurgesteld. We zijn in dit jubileumjaar gegroeid van 1048 naar 
1132 leden. Dat is een resultaat waarvoor we dankbaar op zijn. Uw belangstel
ling en waardering voor het werk van de kring stimuleert ons om u in de toe
komst van nog veel meer 'old ni-js' te laten genieten. We rekenen daarbij op uw 
hulp. 

Een bijzonder cadeau 
Er waren behalve nieuwe leden ook andere cadeaus. Eén daarvan wil ik niet 
onvermeld laten omdat het zo mooi past bij wat Anne van der Meiden in zijn 
lezing die dag 'vroggerzeerte' noemde. Al vroeg op de jubileumdag kwamen 
Bertha en Joop Bonnink uit Winterswijk ons feliciteren met daarbij de bood
schap: "Ga zo door. Wij genieten er van". Ouderen zullen Bertha en Joop Bon
nink wellicht wel kennen. Bertha is als pleegkind opgegroeid bij kleermaker 
G.J. te Riet aan de Julianastraat 8 in Eibergen. Ze bewaart zeer goede herinne
ringen aan haar jeugd bij haar pleegouders. Bertha trouwde in 1956 met Joop 
Bonnink die bij Blijdenstein-Willink in Winterswijk werkte en later nog een 
periode bij de KTV in Eibergen. In 1961 verhuisden zij naar Winterswijk in ver
band met het werk van Joop. Nog steeds komen zij bijna iedere week in Eiber
gen omdat ze het hier zo prettig vinden. Al heel veel jaren waren zij in het bezit 
van een oud boek van de Eibergse dichter en dominee Willem Sluiter (1627-
1673). Ons jubileum vonden zij een mooie gelegenheid om ons dat boek te 
schenken. Dit geschenk is zo toepasselijk omdat Sluiter in vele gedichten op 
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lyrische wijze verwoordt hoe verknocht hij was aan de Achterhoek en aan het 
stille afgelegen dorp Eibergen. U kent waarschijnlijk wel deze bekende regel 
van Sluiter: Waer iemand duisent vreugden soek / mijn vreugt is in dees' achter
hoek. In overleg met de Bonninks hebben wij het Sluiterboek overgedragen aan 
museum de Scheper omdat het een mooie aanvulling is van de unieke collectie 
van Sluiterboeken die daar bewaard wordt. Het museum is blij met deze aan
winst. 

Bert van der Ziel, voorzitter 
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Boeken uitgegeven door de Historische Kring Eibergen en nog leverbaar 
(december 2011) 

E H Wesselink (red ), Hendrik Odink 1889 1973 Folklore en Vroomheid in 
Berkelland, 1989 € 5,00 

E H Wesselink, Kom vanavond met verhalen Eibergen in oorlogstijd 
deel 1 De Jodenvervolging 1990 €12,00 
deel 2 De moed der mathtelozen 1992 €14,00 
deel 3 Hoe de oorlog is verdwenen, 1995 € 15,00 

} Bnake (red). Oud Rekken in beeld \993 € 5,00 

B H M te Vaarwerk, e a (red). Boerenwerk Honderd jaar Afdeling Eibergen 
van de Geldersche Maatschappij van Landbouw 1895 1995 1995 € 7,00 

L A van Dijk, 't les kan liejn Honderdjaai ijspret in Eibergen 1898 1998 
1998 € 5,00 

W Odink, e a (red). De Holter Verzamelde gedichten \an G Odink 
]916-1978 1999 € 7,00 

E H Wesselink, Geschiedenis van de Oude St Mattheus van Eibergen 
1500-2000, 2000 € 14,00 
(+gratis H Odink (bewerking E H Wesf,e\mk), Kostgangers van onze 
Lieve Heer Uit de geschiedenis van de Hervormde Gemeente Eibergen 1984) 

B H M te Vaarwerk, De Hof Te Vaarwerk en zijn bewoners 1188 1900, 2001 € 18,00 

E H Wesselink & G B Maarse, Boerderij en veldnamen in Eibergen 2004 € 20 00 

B H M te Vaarwerk, e a (red ) , In de baan \an de windhoos De stormramp 

van 1 juni 1927 in de gemeente Eibergen, 2007 € 15,00 

J Baake,ea (red). De Bloemens\mfonie Het wonder van Eibet gen 2008 € 2 0 00 

LA \anDi}k, Het boek van Hupsel Geschiedenis van een Eibergse 
buurtschap, 2010 (te koop in de boekhandel, bij de VVV in Eibergen en 
restaurant De Keet in Hupsel) € 20 00 
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E H Wesselink, Kleine Eihergse historie m tien verhalen, een selectie uit het 
werk van E H Wesselink, 2011 € 15,00 

Old Ni-js losse nummers 1 t/m 49 (aantal nummers uitveikocht) € 4,00 
50 t/m 70 . € 5,00 

Overige publicaties aan te schaffen via de HKE 
]oopYi\tn^, Ut inaeken van R(>derlo,\9'ii2 € 2,50 
EH Wesse\mk, Tien man en tachtig gulden C/V5, 1985 . € 5,00 
Léon Hanssen, Leven m geleende tijd Over Menno ter Braak, 1992 € 10,00 
Han\eB\dnken,e d , De Zwolse school Basis van een 'kleine kern', \997 € 7,00 

Al deze uitgaven kunnen worden besteld via het bestelbiljet of telefonisch via 
Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen, tel 0545-472517 

Website 
Alle door de Historische Knng Eibergen uitgegeven publicaties, ook de niet meer lever
bare, kunt u vinden op de website 
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Historische Kring Eiber gen: 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 

Te sturen aan Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen (tel.: 0545-
472517). 
Ik geef als nieuw lid van de Historische Kring Eibergen op: 

Naam nieuw lid 

Adres 

Postcode en plaatsnaam 

Ik kies als premie het boek*: O Boerenwerk, B.H.M, te Vaarwerk, e.a. (red.) of 
O Oud Rekken in beeld, J. Baake (red.) 
* Doorhalen de naam van het boek, dat niet wordt gekozen. 

Mijn naam 

Adres 

Postcode en plaatsnaam 

Welkomstattentie nieuw lid: In de baan van de windhoos. De Stormramp van 1 juni 1927 
in de gemeente Eibergen, B.H.M, te Vaarwerk, e.a. (red.). 



Drukkerij Maarse bv 




