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Van de redactie
Om te beginnen in dit nummer veel goed verenigingsmeuws Zo kunnen we
melding maken van uitbieiding van bestuur en ledactie Dat is van groot belang
voor het verenigings- en redactiewerk Ook kunnen we u berichten over alweer
een schitterend programma vooi het traditionele Eibergse Filmfestival op zon
dag 24 februari 2013 Veider kunt u lezen ovei grootse plannen van het bestuur
vooi een in 2013 te starten historisch Eibergs archief
Dit nummer bevat bekende vaste rubrieken
Het museumnieuws van De Scheper door Paul Puntman Mocht u de klok horen
luiden dan weet u dat in het museum de klepel hang
In de serie Monument"^
Waarom dattan ^ behandelt Ton Esman dit keer de
begraafplaats aan de Borculoseweg
In de dialectrubnek van Bertus te Raa een vermakelijk verhaal over Begrip van
waerskant'n Een dagje uit met de auto is in de jaren '^O nog een hele belevenis
Uiteraard is ei ook het Zoekplaatje van lohan Baake Uit de vele reacties van
lezers valt op te maken dat het oplossen van een zoekplaatje een leuke bezigheid
is en herinneringen wakker loept Uw reacties, de namen van personen en de
gegevens over tijd, plaats en gebeurtenis, zijn van belang voor de waarde van
het fotoarchief
Verder een tweetal artikelen met old ni js waar u van zult smullen
Aan de hand van kasboeken uit de jaren 1877-1881 van timmerman/aannemer
Berend Blankvoort schrijft Leo van Dijk een zeer lezenswaardig veihaal Op
een prettige manier weet Leo de aantekeningen uit de kasboeken te plaatsen
tegen de achtergrond van historische informatie uit andere bronnen Mee
daaidoor geeft de veelheid van verschillende klusjes, die Blankvoort verrichtte
bij talloze dorpsgenoten, u een boeiend inkijkje in het dagelijks leven in Eibergen en omgeving rond 1880
In de serie over de Heerlijkheid Mallum vertelt Bert van der Ziel hoe de watermolen en het muldershuis middelpunt werden van veel vertier U leest over de
redding van dit erfgoed en het grote enthousiasme van de Eibergse bevolking
voor de oude molen en zijn omgeving Veel aandacht voor de herinnering van
ouderen aan de legendarische 'molenavondjes' in de jaren 40 en 50 Zo kunt u in
gedachten opnieuw genieten van het geweldige optreden van de BZC-band
(Band Zondei Capaciteiten) Wat is het geheim van het geweldige succes van
toen en wat maakt dat de 'aole prottel' voor de huidige generatie nog steeds een
inspiratiebron is''
Kortom, u hebt weer een schitterend nummer van Old Ni js in handen We wen
sen u veel leespleziei Uw reacties worden zeer op prijs gesteld
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De Historische Kring Eibergen en Museum De Scheper organiseren

Filmfestival 2013
Theater 't Spieker in Eibergen
Zondag 24 februari 2013
Aanvang: 14.30 uur
Toegangsprijs € 5,-.
Kaartverkoop vanaf 1 februari 2013
Museum De Scheper, 0545 471050, info@museumdescheper.nl.
Gereserveerde kaarten afhalen op 24 februari 2013.
Indien nog beschikbaar kunnen kaarten aan de zaal gekocht worden.

PROGRAMMA Filmfestival 2013
Eibergen sportief door de Eeuw
De Eibergse Sportfederatie heeft Rudie Kreunen een film laten maken over de
sportgeschiedenis van Eibergen. U kunt een kijkje nemen op vele oude plaatsen
zoals de Mallumse molcnkolk waar lot de dertiger jaren werd gezwommen, het
latere zwembad bij de Mallumse Molen, de oude tennisbaan van Prakke en de
ijsbaan op de Ballastput. Ook olympisch schaatskampioene Annie Borkink is
uiteraard prominent aanwezig tijdens haar kampioensrace.
De voetbalclubs Sportclub Eibergen en SSSE spelen in de zeventiger jaren tegen
Feyenoord en Ajax. Ook zijn er pupillenwedstrijden. Beltrum was zelfs eens
Nederlands kampioen schoolvoetbal.
Er passeren veel atletiekevenementen en ook gymnastiek, korfbal, paardensport,
volleybal en het touwtrekken zijn volop in beeld. De onderwerpen in de film
zijn bijna te veel om op te noemen. Er is aandacht voor de gehandicapten sport,
een triatlon, survivalrace en er wordt gebiljart, geskelterd, gewandeld, gedamd,
'gemotorcrossd', gebowld, getennist en klootgeschoten.
J.W. Hagemanstraat, voorheen Groenloschestraat, vroeger en nu
Een Power Pointpresenlate van Chris Smeenk
Hupsels feest in 1972
Met commentaar van Joop Heutink

Drimmelen 50 jaar later
In 2003 is door de Historische Kring Eibergen een reisje gemaakt naar Made en
Drimmelen. Aanleiding was de herdenking van de watersnoodramp in 1953,
toen 50 jaar en nu dus 60 jaar geleden. Er zijn destijds 24 Eibergenaren naar toe
geweest om hulp te verlenen. Van hen leven er momenteel nog il, de heren
Bollen, Kruisselbrink, Ten Elshof, Harbers, Bongen, Hoitink, Maarse, Luttinkholt, Pierink, Orriens en Reessink.
Vijfentwintig jaar varen op de Berkel
Een film die in 2012 o.l.v. Ben Tragter door leden van de Borculose Videoclub
is gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Stichting Berkelzomp. Deze stichting houdt zich bezig met de toeristische Berkelscheepvaart.
De film toont het verleden, de huidig stand van zaken in alle facetten en een
tipje van de toekomstplannen.
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Bestuursmededelingen
Uitbreiding bestuur en redactie
Eerder hebt u kunnen lezen dat uitbreiding van bestuur en redactie dringend
nodig is. Gelukkig hebben we nu positieve berichten.
We hebben Hennie Floors bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur.
Hennie is al heel lang een enthousiast en actief lid van de vereniging, met constructieve voorstellen en grote bereidheid om de handen uit de mouwen te steken. Voorlopig zal hij als waarnemer meedraaien in het betuur totdat volgend
voorjaar de ledenvergadering zijn benoeming bevestigt.
De redactie van Old Ni-js zal uitgebreid worden met Henny van Doorn en Henk
Sieben, beiden uit Rekken. Henny en Henk hebben nauw met elkaar samengewerkt bij ondermeer de totstandkoming van het boek Honderd jaar Rekkens
school- en volksfeest. Zij willen hun kennis en ervaring graag inzetten voor Old
Ni-js.
Historisch archief in 't Spieker te Eibergen
Door bezuinigingen zijn een aantal voorzieningen uit de Eibergse bibliotheek
verdwenen die van belang zijn voor mensen die meer willen weten over hun
voorouders of die anderszins op zoek zijn in de locale geschiedenis. Het Historisch Informatie Punt (HlP)was een voorportaal van het archief in Doetinchem
en kon beginnende genealogen op weg helpen. Daarnaast was in de bibliotheek
de uitgebreide boekencollectie van de Stichting Eibergen in de Wereld van het
Boek. De talloze boeken van de stichting hebben op de een of andere manier te
maken met Eibergen. Onder de paraplu van de stichting functioneerde ook de
Knipselkrant. Vrijwilligers knippen, rubriceren en archiveren artikelen over
Eibergen uit (regionale) kranten en tijdschriften. Zonder een onderkomen gaan
deze waardevolle voorzieningen verloren en dat zouden we zeer betreuren. De
Historische Kring Eibergen is daarom op zoek gegaan naar een passende locatie.
Het meest voor de hand liggend was een beroep te doen op Museum De Scheper
maar daar kampt men met ruimtegebrek. De HKE zal in 2013 een lokaal huren
in 't Spieker met de bedoeling om daar het HIP, de boekencollectie en de knipselkrant onder te brengen en dit te laten functioneren als een open archief voor
haar leden en anderen die op zoek zijn naar historische gegevens. Momenteel
werven we vrijwilligers die dit archief op gezette tijden willen bemensen. Mocht
u belangstelling hebben dan kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden
Dick Somsen of Wim Scholl.
Inventarisatie van Immaterieel Erfgoed
Immaterieel Erfgoed is de nieuwe erfgoedpoot. Vanaf 15 augustus 2012 doet
Nederland mee met het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel
Cultureel Erfgoed. Immaterieel erfgoed gaat over tradities die mensen overnemen van hun ouders en grootouders en ook weer willen doorgeven aan hun kinderen en kleinkinderen. U kunt daarbij denken aan onze fietscultuur die al op
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jonge leeftijd wordt doorgegeven aan de nieuwe generatie. Ook het Sinterklaasfeest, onze Koninginnedag en in bepaalde delen van het land de Sint Maartensviering zijn voorbeelden van immaterieel erfgoed. Immaterieel erigoed ontstaat
niet vanzelf. Het wordt gedragen door mensen die er liefde voor voelen en het
belangrijk vinden om hun traditie door te geven aan volgende generaties.
Deelname aan de UNESCO conventie betekent in eerste plaats dat Nederland
het immaterieel erfgoed op zijn grondgebied in kaart moet brengen. Die taak is
uitbesteed aan het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Maar omdat de conventie veel waarde hecht aan een van onderop benadering wordt u gevraagd om mee te denken. Sterker nog, gemeenschappen moeten
zelf het initiatief nemen om opgenomen te worden op de nationale inventaris,
zie www.volksculluur.nl.
De Historische Kring Eibergen wil graag bevorderen dat vanuit Eibergen en
omgeving bijdragen aan deze inventarisatie worden geleverd. Wat dacht u bijvoorbeeld van het Volksfeest in Rekken. Wellicht kent u ook andere locale tradities waarvan u vindt dat ze opgenomen zouden moeten worden in de Nationale
Inventaris Immaterieel Erfgoed.
Laat het weten door het formulier op www.traditie.nl/enquête in te vullen of
door uw ideeën per email door te geven (immaterieelerfgoed@live.nl). U kunt
natuurlijk ook een brief sturen naar het Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed, FC Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht. Stuur daarbij uw
ideeën niet alleen naar hierboven gemeld adres maar ook naar redactie@historischekringeibergen.nl. Wellicht is het de basis voor een interessant artikel in Old
Ni-js.
Jaarboek Achterhoek en Liemers
Onlangs verscheen het Jaarboek Achterhoek en Liemers nr. 36.
De inhoud van het Jaarboek staat geheel in het teken van het landelijke Jaar van
de Historische Buitenplaats. Dat betekent dat elk van de twaalf artikelen een
landgoed behandelt, of bepaalde aspecten daarvan, dat gelegen is in de Achterhoek of in de Liemers.
De landgoederen: Bingerden bij Angerlo; de Zwanenburg en Engbergen bij
Gendringen; de Kemnade en Slangenburg bij Doetinchem; Huis Sinderen onder
Varsseveld, de Ehze bij Almen, de drie Waliëns in de Achterhoek, Huis Verwolde bij Laren (G), Huis Bergh, De Hoeve bij Borculo en de theekoepels op landgoederen in de Graafschap Zutphen.
Het boek is een uitgave van de Historische Vereniging Achterhoek en Liemers
(HV A&L). Het is te koop in de boekhandel en bij het Erfgoedcentrum te Doetinchem, voor de prijs van € 18,95. Meer informatie vindt u op www.achterhoek-en-liemers. n 1
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Kennismaking met nieuw redactielid
Jos Smits
Elektrotechnicus en dan toch maar eens proberen
me in Ie /ellen voor de Historische Kring Eibergen. Als geboren en getogen Eibergenaar moet
dat toch kunnen. In 1951 ben ik geboren in de
buurtschap Holterhoek waar vader en moeder
inwoonden op de boerderij van Somsen. Vader
werd geboren in Barlo bij Aalten en moeder was
een dochter van smid Hoopman in IJzerlo. Zoals
zovele Aaltenaren kwam ook opa in de twintigerjaren naar Eibergen. Hij liet een boerderij
bouwen op het adres BI06 in de Holterhoek om er heide en bos te ontginnen.
Daar liepen destijds nog korhoenders rond. Vader werd geen boer maar
typograal'/drukker bij Heincn. Daar heeft hij, met slechts een korte onderbreking
tijdens de oorlog, zijn werkzame leven doorgebracht. Zou hel daardoor komen
dat ik me nu alsnog veel bezig houd met redactionele werkzaamheden?
Na de lagere school wilde het maar niet lukken met de vreemde talen op de
ULO en werd overgeschakeld naar het technisch onderwijs. Uiteindelijk kon
met een HTS diploma op zak werk gezocht worden. Bij Rotor b.v. in Eibergen
mocht ik 28 jaar werkzaam zijn, waarvan ruim 22 jaar in een directie functie.
Nu er meer vrije tijd is kan er veel tijd besteed worden aan vrijwilligerszaken
zoals aan de redactie van Contact, het kerkblad van de Protestantse Gemeente in
Eibergen. In 2002 heb ik met plezier meegewerkt aan de totstandkoming van het
boek Een eeuw op weg ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de gereformeerde kerk Eibergen-Rekken een leuke bezigheid. Natuurlijk zijn er meer
leuke dingen om te doen. Mijn hobby is zeilen met een platbodem. Vanuit
Zwartsluis mooie tochten maken in de omliggende natuurgebieden en naar de
Randmeren, het IJsselmeer en de Waddenzee.
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Onder de oude ginkgo biloba: museumnieuws
De klok horen luiden
"Wat moeten we met die klok?" De Gemeente
Eibergen was opgegaan in de Gemeente Berkelland en met de ontruiming van het gemeentehuis en de gemeentewcrf zat het gemeentebestuur met het uurwerk uit de toren van de Oude
Mattheus omhoog. Dit mechaniek was overbodig geworden bij de automatisering van het
klokgelui in de jaren '80 en had al eerder zijn
(door het geluid nogal hinderlijke) plaats in het
gemeentehuis verruild voor een plek op de werf.
Nu vertrok het gemeentelijk apparaat naar Borculo en klopte Burgemeester Bloemen aan bij
Museum de Scheper, die er graag een plaatsje voor vrij maakte. Op 7 december
onthulde Hein Bloemen het uurwerk op zijn nieuwe, museale plek en schroefde
in één moeite door het schildje aan de muur van het museum, dat Museum de
Scheper opgenomen is in het Nederlands Museumregister. Als u nog eens wilt
weten waar nu eigenlijk de klepel hangt, kom dan gerust naar Museum de Scheper.
We hebben in Eibergen twee burgemeesters Smits gehad. Vader W.H. Smits
werd op 20 augustus 1879 van wethouder bevorderd tot burgemeester van
Eibergen. Hij had wel oren naar die functie, want dan kon hij mooi een oogje in
het zeil houden bij de carrière van zijn zoon, die onder leiding van gemeentesecretaris G.J. de Jong als volontair diende. Onder W.H. Smits werd de GcldersOverijsselsche Lokaal-spoorweg (GOLS) opgericht en een Post- en Telegraaf
(PTT)-kantoor gesticht. Hij was burgemeester tot 1 juni 1903.
Zoon G.H. Smits was de geliefde burgemeester van Eibergen van 18 juli 1903
tot 1 december 1915. Deze burgervader leefde intens mee met de Eibergse burgerij. Onder G.H. Smits werd Electriciteitsmaatschappij 'De Berkelstreek' opgericht. Vanwege de misère in de Grote Oorlog diende hij zijn ontslag in. Bij zijn
afscheid schonk hij het uurwerk voor de toren van de Oude Mattheus aan de
Eibergse bevolking, ter herinnering aan het burgemeesterschap van zijn vader en
hemzelf. Bij zijn overlijden (24-03-1924) liet hij zijn woonhuis (Villa Smits,
gemeentehuis), wandelpark De Maat en bos Het Kerkloo na aan de Gemeente
Eibergen.
Eibergen, november 2012

Paul Puntman, adviseur Museum de Scheper

Literatuur
Huender, H.A., Eiber^en voorheen en thans, 1928
Odink, Hendrik, Land en volk van de Achterhoek, 1971
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Lied, gezongen bij het afscheid van burgemeester Smits op 30 november 1915:
Alt» het uur van scheiden

nadert,

't Eind van wat on^ lief gewee,tt.
En onit oog, met diepen

weemoed.

Nog een,* in 't verleden
O, dan weten wij de

lee^t,
banden

Hecht en teeder, zacht en .iterk.
Die on^ bonden aan on^

werk.

En wij voelen 't harte branden

...

Afscheid - Einde — Weemoed - Leed,
Die men nimmermeer

vergeet...

Maar, gelijk de donk're
't Ochtendgloren

blij

aarde
begroet.

Komt ook hier een lichttitraal

schijnen

Die het hart verwarmen
Burgemeciter,

moet!

in de .itonde

Die U toch zóó zwaar

toescheen.

Ziet ge vrienden om U heen.
Wier gehechtheid

U

verkonde:

't Goede wat gif' eerui

gezaaid.

Wordt op dezen dag

gemaaid.

En wij, burgert),

burgereMen,

Die uw heengaan

zien vol leed.

Die het weten hoe gij

altijd

Waart tot hulp en ,tteun gereed,
Weten, hoe ge uw bette
Uw gemeente

hebt

Tot het "halt" klonk

kunnen

gebracht,

voor uw

Wil onti dezen troont
Ging de Burgemeciter

kracht.

vergunnen:
heen.

Zie, den Vriend verliest er geen!
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De aanschrijversboeken van Bernardus Hendrikus
Blankvoort over de jaren 1877-1881
De helaas overleden secretaresse van onze Historische Kring, Dinie DijkhuizenBlankvoort, gaf mij inzage in twee 'aanschrijversboeken' -een soort kasboekenvan haar overgrootvader Bernardus Hendrikus (Berend) Blankvoort. Bij het
ontcijferen ervan kwam ik voldoende aardige bijzonderheden tegen om er een
stukje over te schrijven. Berend Blankvoort werd op 9 oktober 1846 in Eibergen
geboren, groeide er op en overleed er op 5 mei 1927. Velen hebben zijn huis en
timmerwerkplaats op de Hagen gekend. De werkplaats werd in 1890 gebouwd
en in 1970 afgebroken.
Dit artikel is niet als levensbeschrijving bedoeld en nog minder beoog ik een
geschiedenis te schrijven van één van de twee aannemersbedrijven Blankvoort,
die ons dorp kende. Met het aanschrijvingsboek als bron probeer ik een beeld te
schetsen van het dagelijks leven in Eibergen rond 1880. Al doende raakte ik
benieuwd naar de persoon en het leven van Berend Blankvoort, hoe kan het ook
anders? Daarom ben ik blij, dat zijn kleindochter, de 96-jarige mevrouw J.G.
Scholl-Blankvoort (Hanna) zo vriendelijk was een gesprek met mij over hem te
hebben. Daarmee sluit ik dit artikel af.

Bernardus Hendrik Blankvoort

Johanna Hendrika Boevlnk
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De familie Blankvoort'
De wortels van deze Eibergse familie liggen bij de boerderij Leemsiat, later
Slatman genoemd, Apedijk 1 in de Holterhoek. De eerste ons bekende bewoner
van de boerderij heette Albert in 't Leemsiat; hij werd rond 1600 geboren. Een
vermoedelijke kleinzoon van hem werd in 1664 als Albert in 't Leemsiat (Albert
Blankvoort) gedoopt, waarmee de naam Blankvoort voor het eerst in Eibergen
opduikt. Over de herkomst van die naam tasten we in het duister. Ene Jan
Blankvoort trouwde op 2 januari 1802 met Elske Niessink. Hij is waarschijnlijk
degene, die in 1799 met 81 andere inwoners van Eibergen en Rekken, een verzoek ondertekende waarin om de benoeming van een arts in het dorp werd
gevraagd. Jan en Elske kregen acht kinderen, van wie het vierde. Jan Hendrik,
geboren werd op oudejaarsdag 1813. Hij trouwde in 1839 met Garritdina Wolfs,
de omstreeks 1819 geboren dochter van berkelschipper/wever Gradus Wolfs en
Trijntje Rinzes Hoekstra. Dit echtpaar kreeg zeven kinderen en hun vierde spruit
was 'onze' Bernardus Hendrikus. Net als zijn vader was hij timmerman/aannemer. Op 22 september 1870 trouwde hij met Hendrika Johanna Boevink, die
rond 1849 op 't Loo was geboren. Hun derde kind Jan Hendrik kwam op 25 januari 1877 ter wereld. Hij nam de zaak over en stond te boek als timmerman/
metselaar en aannemer. Op 2 januari 1902 trad hij in het huwelijk met Derkjen
ten Woldhuis. Zij kregen acht kinderen, van wie de oudste levenloos werd
geboren. De latere timmerman/aannemer Berend Hendrik zag op 19 maart 1911
het levenslicht (t 10-01-1988) en zijn jongere broer Derk Jan kwam op 3 september 1915 ter wereld. Hij werd bouwkundige/timmerman en aannemer. Hij
trouwde op 10 december 1942 met Arendina Grijsen.

Hel Wdduhuis en de werkpkuits aan de Ihii^eii.
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(Zoals elke rechtgeaarde Eihergenaar weet, was er in het dorp nog een aannemersfamilie Blankvoort. Bernardus Hendrikus Blankvoort had een vier jaar
oudere broer. Jan Gerhard, geboren op 28 oktober 1842. Hij trouwde op 23 mei
1873 met Anna Frederika Simmelink en zij kregen een zoon en een dochter De
zoon Jan Hendrik, geboren op 3 mei 1874, werd timmerman en trouwde op 23
mei 1902 met Gerritdina Johanna Schuurman. Hun zoon Jan Gerhard, geboren
op J2 juli 1903, zette het timmer- en aannemersbedrijf voort. Hij trad op 16 mei
1929 in het huwelijk met aannemersdochter Derkjen Olthof Deze aannemersfamilie woonde aan de Grotestraat tegenover het gemeentehuis en de ingang
van hun werkplaats lag aan de Kluiversgang).
Bernardus Hendrikus Blankvoort
Het jongetje, dat in 1846 werd geboren had Berend als roepnaam. Zoals alle
kinderen ging iiij naar de enige school in het dorp, waar meester Jan Prakke de
scepter zwaaide. Na op z'n hoogst zes klassen, zat de studie er voor de kinderen
op en gingen ze aan 't werk. Berend had, zoals we nog zullen zien, de spelling
allesbehalve onder de knie, maar daar tilde niemand zwaar aan. Rekenen kon hij
wel en daar ging het om. Vermoedelijk begon hij rond zijn twaalfde jaar als
krullenjongen bij een timmerman, mogelijk zijn vader, want een vak leerde men
in de praktijk. Kennelijk was hij een goede leerling, want in i 877 schreef hij in

/Jt lanulit Blank\(H>it-len Woldluus. Van links naai lethls. De inwonende opa Beiend
Blankvoort, Berend met de hond Boy, Derkjen Blankvoort-ten Woldhuis, Dina Kampen,
Jan Hendrik Blankvoort, Ome Bosch, Mina Blankvoort; voor van links naar rechts:
Derk, Hanna, Zus, Fenna, Rika, Herman Overman.
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zijn Aanschnjversboek 'B H Blankvoort, Mi Timmerman te Eibergen'. Hij was
trouwens lang niet de enige timmerman in Eibergen Volgens het gemeenteverslag van 1876 telde de gemeente 37 timmerlieden Daaimee was dit de grootste
groep in de categorie ambachtsiieden De 24 kleeimakeis waien goede tweede
en de schoenmakers verdrongen zich met hun zeventienen op de derde plaats.
Tien bakkers bakten hun brood, verder weikten er negen metselaars, zeven grofsmeden en zeven plankenzagers, zes klompenmakers en zes net- en strodekkers,
vijf huisschilders en vijf steen- en pannenbakkers. Van de overige beroepen
wdien er mindei beoefenaren. Het is maar de vraag voor hoeveel van deze
ambachtslieden dit uitsluitend hun hoofdberoep was Vrijwel iedereen was ook
boer en zekci in de zomer waren alle handen in het dorp nodig om de oogst binnen te halen
In 1877 was Berend Blankvoort 31 jaar oud, zeven jaar getrouwd met zijn Hendrika en naar we mogen aannemen in de kracht van z'n leven Het echtpaar had
drie kindeien en er zouden er nog twee volgen
Van alle markten thuis
Een timmerman moest van alle markten thuis zijn. Hij diende het grote werk te
beheersen, zoals het uitbreiden van een boerderij met extra gebinten, maar ook
moest hij een kozijn of een kruiwagen kunnen maken. Om een inspan (disselbomen met toebehoren, waartussen het paard komt te staan) vooi een wagen of
een kar te maken, trok hij op een winterdag het bos in om een geschikte boom
uit te zoeken en dat gebeurde ook als er een gebint moest worden gemaakt. Er
werd een boom gekapt en vervolgens was het een kwestie van 'kanthouwen',
met een bijl, een belangrijk stuk gereedschap voor de timmeiman, werd de stam
tot een vlakke rechthoekige paal gekapt
In het Aanschnjversboek van Blankvoort had elke klant één of meer bladzijden,
waarop vermeld stond welke werkzaamheden waren uitgevoerd en tegen welk
bedrag Soms zien we ook welke tegenprestatie de klant leverde Het is niet altijd duidelijk of Bei end zelf dan wel zijn knechts een kaïwei deden. In het boek
staan 64 klanten genoteerd, zowel in het dorp als uit de omgeving. Van sommigen staan er maar een paar regels zoals de landbouwer M. ten Harkei, waar
knecht Embert een dag onduidelijke reparaties doet voor een bedrag van
/2,12'/2. De werkzaamheden voor de molenaar van de Mallumse molen zijn velerlei en beslaan voor 1877 twee hele bladzijden, de molenaar moest dan ook
meer dan honderd gulden betalen. Ik kom er nog op terug Ook G. Bispermk in
Haarlo en 'Domennie van Regteren Altena, predikant', waren goede klanten In
1877 en 1879 deden Berend en zijn knechts zo'n veertig karweitjes per jaar
voor de dominee van de hervormden Een greep hieruit, 'aan speelgoed hersteld
en kleinigheden (0,60), kapstok hersteld (0,72), gommestikpalen^ verzet en
teregtgeholpen met spijkers (0,70), pianostoeltje hersteld (0,90), vloerkleden
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//er aanschrijvershoek van Berend Blankvoort.
opgenomen en klaarmaken (1,75) en meubels verzet met 2 man (0,60), een bloe
menpaal (klimrek) aangeleverd (0,50), een ledekant gezet en van boven gehaald
(0,45), nieuwe schappen gemaakt in de kasten (aan vurenhout 6,78, aan spijkers
0,50), 1 dag van 12 uren werkloon voor Embert (2,40), wastafel gemaakt (7,75),
nieuwe gordijnrollen gemaakt (1,20), de koffer hersteld van de jufvrouw
{QfilVi), op 24011879 de vlagge uitgehangen (0,20), een luiwagen aan de
stelle gemaakt (0,06) en een speelkastjen hersteld (0,40)'. De 'jufvrouw' was
waarschijnlijk Gerritje Ida van Dijk, die op 2 maart 1852 in Groningen werd
geboren. Zij staat te b oek als 'b onne', dienstmeisje en zal wel kinderjuffrouw
zijn geweest. Voor het gewone huishoudelijk werk zorgde Berendine Frederika
Stoverink afkomstig uit Eibergen. Opmerkelijk groot is het aantal keren, dat het
'vloer kleet' moest worden opgenomen en de meub els verplaatst. Het kleed
werd vroeger b uiten over een rek gehangen en geklopt met de mattenklopper,
geen licht karweitje. In 1880 werden de kinderwagen en een 'poppenledekant'
hersteld en plankjes voor Martjen gemaakt. Ook maakte men voor 20 cent een
liegejaal (lineaal?). Of de domineeskinderen vernielzuchtig van aard waren
weten we niet, feit is dat er door de jaren heen b ij de dominee b ijzonder veel
speelgoed werd gerepareerd. Het aantal dreumesen in het domineesgezin was
trouwens niet gering. Het echtpaar zat niet stil, want tussen 1868 en 1875 wer
den er vijf kinderen geb oren van wie genoemde Martjen de jongste was.
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Tussen de openbare lagere school op de Hagen en de werkpUuils van BUiiik\()<>it uc/s
een doorsteek. Nu loopt daar de Koningin Julianastraat voor het Kruidvat langs. Op de
plaat.s van de school stond is nu het parkeerterrein op de Brink.
Kwartje voor 'een vergeefschen loop'
In januari 1879 kreeg het 'tendwagentje'-^ van dokter J.W.G. ter Braak nieuwe
velgen en werd het kapje van het wagentje hersteld, dit alles voor ƒ 0,85. Voor
koopman H.A. Huender maakte men voor ƒ 1,77 een 'winkeltrapjen' en voor de
juffers een 'dekselt' a ƒ 0,30. In 1877 repareerde Blankvoort voor zijn oude
schoolmeester Jan Prakke onder meer de 'vloere' en een snijzomp, vervelgde hij
een paar hoge karradcren, legde hij een vloerkleed, klopte dit en maakte het
klaar. Verder kortte hij een stoel in en overtrok die en begaf hij zich naar Groenlo om een spiegel te halen. In 1880 herstelde hij 'een koffymolen en een bak
voor koffy bessen branden' en werkte hij een dag aan de 'tilbrie'. Een tilbury is
een rijtuigje met twee wielen, getrokken door een paard. Fabrikant J. Prakke,
zoon van de meester, kreeg voor ƒ 13,76 een nieuw 'ledekant van lindenbomenhout'. Voor de Gebrs. Prakke leerlooyers declareert hij in juli 1877 '2 uur werk
bezien (0,20), I dag aan de tegening (tekening) (1,20), 3'/2 dag werkloon op de
leerlooyerij, ieder dag 12 uur (9,20). Berend werkte ook in Rekken. Voor smid
Boevink repareerde hij vooral wagens en wielen, voor 'B. van de meester^ een
agterploeg en een kleinigheid aan de Gieber zijn wagen'.
B. Groot Wassink op Bruinink in Hupsel behoorde in 1879 met een bedrag van
ruim ƒ 392,- tot zijn grote klanten, niet toevallig want 'Brunink' was sinds jaar
en dag één van de rijkste boeren in de gemeente. Hij deed er wat 'bijwerk aan
het nieuwe huis', zette koperen deurkrukken aan de broodspinde en rekende een
kwartje voor 'een vergeefschen loop'. Tijd was ook toen al geld. In boven-
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staand stukje is sprake van de knecht Embe(r)t, waarschijnlijk gaat het hier om
Engbert Odink, de grondlegger van het bekende Eibergse aannemersbedrijf, dat
in 1970 werd overgenomen door de Van Wijnen Groep. Engbert Odink leerde
het timmervak bij 'onze' Berend Blankvoort-^, voor hij in 1878 zijn eigen zaak
begon. Het is niet uitgesloten, dat hij de eerste tijd daarnaast voor zijn oude baas
werkzaamheden bleef uitvoeren.

Huize MuUem aan de Rekkensehinnenweg, waar Blankvoort voor E.H. Samson een
duivenslag repareerde. Het huis is kort na de Tweede Wereldoorlog wegens bouwvalligheid gesloopt (foto: collectie Leo van Dijk).
Doevenslag bij Huize Mallem
Bij het lijstje werkzaamheden voor de joodse leerlooier-fabrikant Ephraim Hona
Samson vallen twee dingen op. Bij de datum 3 september 1877 staat 'de
loveshut gezet' en op 2 oktober 'de loveshut weer afgebroken'. Het joodse
loofhuttenfeest of soekot, duurt zeven dagen en de data ervan zijn afhankelijk
van de maanstand, maar vallen altijd tussen eind september en eind oktober.
Herdacht wordt de 40-jarige tocht van de Israëlieten door de woestijn, waar zij
in tenten of hutten woonden. Ook in Eibergen hielden de Joden dus hun oude
feesten in ere.
Een andere opmerkelijke aantekening is, dat de doevenslag van Samson werd
hersteld. Een duivenslag is een duiventil, die zo is gemaakt, dat een duif er via
het vlieggat in kon, maar niet eruit. Van de 16^ tot de 18 eeuw stonden duivensiagen bij adellijke behuizingen, kloosters en kerken. Later lieten, vanwege
het prestige, ook herenboeren duivensiagen maken. Er waren duivensiagtillen op
een paal, duivensiagtorens bovenin een toren en duivensiagen bovenin
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gebouwen, bijvoorbeeld boerenschuren Duiven dienden vroeger voor consumptie Mogelijk stond deze duivenslag bij het voormalige Huize Mallem aan de
Rekkensebinnenweg, waar Samson toen woonde
Het werk van een timmerman was vroeger zeer gevarieerd In 1877 deed
Blankvoort voor de heivoimde kerk van Eibergen de volgende karweitjes 'de
deurkrukken heisteld, de regenput een lambrezeiing gemaakt, een legenbak
gemaakt boven het geestegat en een nieuw karkenslot gemaakt Wat zou het
geestegat zijn'^ In opdracht van de 'Diacinije van Eibeigen' maakt hij onder
meer een nieuwe geitenstal voor de weduwe Stokkers Sommige armelui werden
geheel of gedeeltelijk dooi de diaconie onderhouden, sociale wetten zoals nu
waren ei nog niet Onbedoeld geestig kwam Berend uit de hoek toen hij schreef
voor 'de barabier G J te Nijenhuis een complete stoof gemaakt te hebben
Mallemse molen
Zoals al gezegd weikte Beiend nogal eens op de Mallemse molen voor molenaar WH Kolling In 1877 was er een grote post van ongeveer vijftig gulden,
'geleverd aan de reinigingsmasjiene met materialen' Deze reinigingsmachine
zal wel gebruikt zijn om het koren van ongerechtigheden te ontdoen Hij werkte
er ook in opdiacht van I G de la Fontaine Veiweij, lentmeestei van de heer van
Mallem, baron Van Mulert, die eigenaar was van Mallem, inclusief de molen Er
werd zowel aan de vloer als onder in het water gewerkt Verder het Berend er
door metselaai G Burgers ribben leggen, vermoedelijk waren dit kribben, koite
uitsteeksels om de stroom van het watei te tempeien In 1878 lekende hij zestig
cent voor een halve dag 'rondgaan voor de baron naar de Molle en naar de
Rekkensche Molle' terwijl hij drie uur lang het werk bij de 'Mallemsche Molen
beziet' a tien cent per uur In dat jaar nam men 'de geute onder het rad' drie
dagen lang ondei handen In 1878 besteedden ze veel tijd aan het zetten van
schrevels^ op de raderen en deed men er ruim drie uur ovei om 'een molensteen
naar boven te maken' Bovendien werden er twee dagen in de bakkeneje' gewerkt In 1880 waien de baas met zijn knechts Hendrik (8 cent pei uui) en Willem
(7'/2 cent per uur) vele dagen 'met de zondag er bij' in touw aan het wateirad Er
werd gewerkt aan de 'beulmole, de eekmolen en aan de schutte aan de olimole'
Hiervoor was 18 voet, 2 duim eiken nodig, voor een bedrag van f4,05 Helaas
werd de ohemolen op de linker Berkeloever in 1917 gesloopt Een eekmolen
maalde eikenschors (run), nodig voor het looien van leei Een builmolen werd
gebruikt in bakkerijen om de verschillende soorten meel te scheiden en er de
zemelen uit te zeven
Anderhalve fles 'jannever'
In maart 1878 stond onder de naam G J Zweers, landbouwer, 'een halve dag
helpen uitbaken' De volgende maand waren de werklui van Blankvoort veel in
de weei bij Zweers en we mogen wel aannemen, dat er een huis of schuur weid
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zeggen het voer voor de paarden. De burgemeester schreef een brief aan de
generaai-majoor commandant 2^ divisie infanterie in Arnhem^:
'Voor vrachtvervoer voor de fourages ten behoeve van de manoeuvres van 3 t/m
10 October, kunt u terecht bij Jan Pelle'^\ vrachtrijder, J.W. Scholten, landbouwer, B.H. Blankvoort en J.G. Blankvoort, timmerlieden, allen in het dorp'.
Receptenpuzzel
Voor de schilders onder de lezers heeft Berend Blankvoort nog enige fijne tips
en ik ben benieuwd of er lezers zijn die 'chocola kunnen maken' van de volgende aantekeningen:
Lo.s blaadje: zuurink zouwt voor vlekken, maar koud erop strijken.
Rood sander hout voor kleur
Ongekookte lijnoly
strijk politoer voor de krullen en latwerk en azijn met oude spijkers laten
trekken en warm der op strijken.
Groene notenbasten laten trekken in regen water bij het veur en dan der maar
kort opstrijken voor het beissen (beitsen).
Eers 2 of 3 maal kleum met provemhout en dan een weinig schoern in
ongekookten lijnolie met een vijn puimsteentjen maar niet verder als men kan
afreiken met het polietoeren en dan tusschen beiden een weinig olie der over
druppelen en dan maar voor dan polietoeren en het laatste met enkkei spierietus
dan weer over dan krijg men de vijnen glans
en poliez.ander kleur dan moet men den roodz.anderhout er onder de pap der
over stroojen tot dat de voldoende krene geeft.
Berkelscheepvaart
In het Aanschrijversboek zijn sporen te vinden van de eens bloeiende
berkelscheepvaart, die toentertijd al op zijn laatste benen voer. Voor Jan Wormmeester werd in maart 1878 een mast 'aangelieket'. De mast stond in een soort
houten voet, die door de grote kracht die de wind erop uitoefende vaak kapot
ging. Het herstel ervan heette 'aanlieken'. In mei werkte knecht Willem twee
keer een halve dag aan de 'voorrande' (vooronder?), waarbij hij voor 65 cent
spijkers en ƒ 1,35 aan vuren latten gebruikt. Op 17 april werd een nieuw stuk in
de boordplank gemaakt en in september nam men de hut zes uur lang onder handen voor een dubbeltje per uur. Berend leverde voor ƒ 2,75 vuren gangplanken
en er werd een 'schippersschag aangelaschet'. Een scheg is een verbreding van
de voor- of achtersteven onder water, die dient om zijdelings afdrijven te
voorkomen. Blankvoort was trouwens zelf klant van de schippers. In 1879
haalde Ter Weeme een vracht hout voor hem uit Zutphen. Herbergier Bart
Elbrink, die een rijtuig met paarden bezat, vervoerde voor Berend in dat jaar
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hout, dat bij de Berkel lag opgestapeld Dit zal daar wel met een zomp naartoe
zijn gebracht, want er staat te lezen dat schipper Pelle in 1882 een vracht hout
van de leveranciei Schultz en Co, houtkopers in Zutphen, naar Eibergen biacht
In 1883 kwam Eibergen aan de nieuwe spoorlijn Winterswijk-Neede te liggen
en toen was het snel gedaan met de berkelscheepvaart
Leveranciers en knechts
Veel van wat de timmei heden nodig hadden maakten ze zelf, maar ei moest
natuurlijk ook het een en ander van elders komen G A A van dei Wall en Co in
Arnhem leverde onder meer sloten, deurkrukken en raamgewichten en kant-,
steek- en schaafbeitels Steenbakker J W Kammeijer op 't Loo zorgde voor stenen en pannen Zo leverde hij in septembei 1879 750 stenen a elf cent en 1400
stenen a zestien cent Zoals we al zagen betrok Blankvoort hout van Schultz en
Co, Spittaalstraat 14 in Zutphen
Net als knechts en meiden bij de boer werden timmerlui vioegei voor een jaar
gehuurd In 1879 werkte ene Hendrik er eenjaar lang voor ƒ 65,- Bei end hield
aantekening van wat hij in 1879 voor Hendrik uitgaf en na het jaai weid dit van
die ƒ 65,- afgetrokken Een greep uit de onkosten met Reintjen Bispermk naar
Neede gegaan, een gulden, toen de vader hier is geweest ƒ 1,20, op Sindersteffen ƒ 1,80, voor het maal van het klootschieten zestig cent, de boete van het
slaan bij het klootschieten ƒ 12,00 en al bij mekander een maand met gewerkt
ƒ 5,77' In mijn artikel 'Geschiedenis van het klootschieten in Eibergen", staat
dat er bij zo'n 'klootscheetersmaoltjen' nogal eens ruzie ontstond Vaak was
men het niet met elkaar eens over het toepassen van de spelregels tijdens de
wedstrijd en als men intussen een slok op had, kwamen de vuisten er wel eens
aan te pas Het kan goed zijn, dat de flinke 'boete van het slaan', hierop duidde
Betekende het feit, dat Hendrik een maand niet had gewerkt, dat Hendiik zelf
ook beschadigende klappen opliep"^ Willem werd in 1881 gehuurd voor ƒ 75,
en kreeg met kerst en op nieuwjaarsdag een gulden Op de kermis van 21 september 1881 gaf Berend zijn knechts samen twintig gulden en de zondag na de
kermis kwam er nog eens drie gulden bij Met Pinksteren schonk hij twee
gulden en bij de Oldenkotse Ommegang ƒ 3,60 In hoeverre dit een gift was of
dat het bedrag ingehouden weid van het loon wordt uit zijn aantekeningen met
duidelijk Berend betaalde voor knecht Willem onder meer het volgende de
Borculosche maikt ƒ 1,80, het bieken van de zaag ƒ 2,50, klompen een gulden,
voor boezelaartjes acht gulden, om naar Haarlo te gaan zestig cent, naar Buurse
om er rogge te maaien een gulden, om naar Haarlo te gaan met de bevestiging
ƒ 1,80, het feest van de burgemeester een gulden Een piloze (pilo is een giove
bruine stof, half linnen en half katoen, gekeperd, dat wil zeggen met strepen, het
heeft iets weg van ribfluweel) broek twee gulden Op Sinderklaas, de vrouw
tachtig cent, 26 december op Sindersteffen betaald ƒ 1,80, aan de dochter voor
loon ƒ 3,15, betaald voor boezelaar uit de verf e halen een gulden, 26 maart, op
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De plek waar het bedrijf van Blankvoort stond op de hoek van Koningin Julianastraat
en de Nieuwstraat. Links boerderij 't Reijrink, rechts op de achtergrond schildersbedrijf
Kijfen.
Feesten
In het bovenstaande stukje is sprake van enkele kalenderfeesten, zeker voor jongelui hoogtepunten in de sleur van het alledaagse leven. 'Sindersteffen' was het
feest van Sint Stephanus op 26 december. Volgens H.W. Heuvel'2 heette dit
vroeger 'grote paardendag, omdat haver en hooi voor de paarden op die dag
werden gewijd. Knechten en boerenzoons mochten de paarden dan afrijden. In
die tijd (het boek is uit 1909) vond het 'Sunt-Steffen-jagen' met paard en sjees
nog plaats in onze streken. In Drenthe reden de boerenjongens op ongezadelde
paarden over de winterse akkers van café naar café, waar ze een borrel van de
herbergier kregen, die ze al rijdend achterover moesten slaan, er daarbij voor
zorgend, dat ze zelf niet achteroversloegen. Het lijkt me niet uitgesloten, dat iets
dergelijks in de Achterhoek ook heeft plaatsgevonden, maar bewijzen heb ik
niet.
De 'Oldenkotse ummegangk''-^ wordt nog steeds op de tweede zondag in juli
gehouden, beter gezegd de tweede zondag na Peter en Paul, over d'n paol
'Ammelse miegetönnis' genoemd. Het valt te vrezen, dat niet zo zeer de processie als wel de erbij horende kermis, het meeste volk trok. Sinterklaas was
rond 1880 niet alleen een pakjesfeest voor kinderen. Hendrik Odink schreef in
zijn ongepubliceerde aantekeningen'"^:
'Met sinterklaas werden bij de hakkers Blankvoort, Wolthuis en Buinink speculaas-sunterklaoskes verloot. Pakjes van Vi ons, zes personen namen deel, ieder
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betaalde een tent Met twee dobbelstenen, wie het hoogst gooide kreeg het tuutje met sunterklaoskes Sunterklaospoppen 40 a 50 cm groot, hiervoor waren
acht perscmen nodii>, kostte drie cent de man Een grote sunterklaoskeal, levensgroot daarvoor dertig man nodig, 15 cent de man Was van echt sunteiklaosspeculaas gemaakt met suiker en een naam er op aangebracht, vaak de naam
van een toen geliefd versje zoals Manus (Manus met een brood in de hand, den
hef 'ne daolder ekost), Karel (o, mijn Karel, die heeft mij vet laten, omdat ik niet
vrolijk meer zong) Ook een keer bij Hofmeijer Dreyfuss'^ en Paul Kruger^'^ 't
Was een echt gezellige drukte In de bakkerijen waar de oven net gebrand had
was het behagelijk als het koud was 't Gooien met de dobbelsteen had plaats op
de bakketrog Tot plusminus 1904 hield het stand, toen mocht het niet meer
Zeker van voor 1870 bestond het volgens Derk van de hakker (Blankvoort), met
wien ik op 25 11 1949 deze oude herinneringen ophaalde'
'Umdat 't er zo vol was en Miejken nog lang neet an de buurte kwam, gonk ze
de trappe op van oet de bakkerije nao 't zolder Ok daor was 't vol Op t schemmerige zolder wodden edanst Heel was jongens en deerns speongen zik t vuer
oet de hakken Getjan van Eibarge met zien videle en zien zonne Jans met de
klarinette, spolt der lustig op los Onze broeder lazarus, t Molleken, wie] gaot
nao hoksebarge. Lot is dood en meer van dee olderwetse dansdeuntjes waor
allemaole biej ezongene kon wodden 't Gaf 'n kabaal op 't zolder van waor bu'/
mie De hakkers-mansleu hadden 't zolder oaveral estut umdat ze bange waarn
dat 't met dal gedrei en gestamp der wal is duur kon gaon '^
In 1904 werd het dus verboden De reden zal wel zijn geweest, dat er te veel
gedronken en geruzied werd bij dergelijke gelegenheden Vermoedelijk ging
Heuvel daarom ook niet veider in op de 'onbeschaafde' kanten van het Sundersteffennjden Odink vertelde, dat toen J B Menkhorst op tweede keistdag 1849
naar zijn laatste rustplaats weid gebracht, een groep jongens Sunderstetten
vierend, zingend een herberg uit kwam'*^ Dan was er nog de 'bevestiging' in
Haarlo Dit was geen kalenderfeest, maar sloeg waarschijnlijk op de intrede van
een nieuwe predikant in Haarlo In die dagen ging dat gepaard met teestchjkhe
den Weer was het Odink, die ons veitelde over de feestelijke intrede van dominee B C Ledeboer te Eibergen in 1855'*^ De straat van de keik naai de pastorie
was versierd met erebogen en erepooiten Enkele poorten moesten echter wor
den afgebroken, omdat de rijtuigen waarmee de dominee werd ingehaald te
hoog waren Wat een sensatie' 's Middags bi| de intreepreek was de keik zo vol,
dat er voor velen geen plaats meer was Dezen zochten hun tioost in de herber
gen Daarom noemde men deze intrede later de 'domeneerskarmse' Tenslotte
paardenmaandag Henk ter Agter hoorde van zijn vader, dat vooi de oorlog
hengstenhouders hun hengsten presenteerden op de maandagse meimarkt Ze
probeerden daar de boeren te verleiden hun meine te laten verleiden Het zou

-25-

kunnen zijn, dat rond 1880 deze paardenmaandag nog niet samenviel met de
kermis. Minder waarschijnlijk lijkt het me, dat paardenmaandag een ander
woord is voor SunderstelTen.

Berend Blankvoort in de wei (nu Koningin Wilhelminaslraal).
Mevrouw Scholl-Blankvoort
Hanna is een dochter van Jan Hendrik Blankvoort en Dirkje ten Wolthuis en
kleindochter van Berend Blankvoort. In haar jeugd woonde zij op de Hagen
A3()(), waar nu het Kruidvat staat (zijgevel). Zij herinnert zich dat haar grootvader bij hen inwoonde. Hij was een flinke, strenge man en nadat haar vader de
zaak overnam, werkte grootvader Berend veel op het land, waar nu de Koningin
Wilhelminastraat is. De kinderen brachten hem dan koffie. Hun knecht Piet
Smeijer woonde ook bij hen in. Hij kwam uit een weeshuis en kon zijn
huisgenoten in het begin soms niet goed verstaan. Later begon Smeijer voor
zichzelf.
Grootvader Berend bouwde in 1913 het eerste paviljoen van de Rekkense
Inrichtingen, alles was daar toen nog heide. In z'n latere jaren kreeg de oude
Berend Blankvoort suikerziekte. Op 5 mei 1927 stierf hij, 80 jaar oud. Daarmee
kwam een einde aan een lang werkzaam leven.
Eibergen, augustus 2012

Leo van Dijk
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Auteur
Leo van Dijk is de auteur van onder meer 't les kan lie'jen over de Eihergse
IJsvereniging, Een eeuw muziek over de muziekvereniging Euphonia en het hoek
van Hupsel over de huurtschap Hupsel. Momenteel werkt hij met een werkgroep
aan een hoek over de huurtschap Holterhoek.

Noten
1. De genealogische gegevens zijn afkomstig uit 'Leemslat', in eigen beheer
uitgegeven door de broers Bert en Chris Smeenk, Eibergen 2006.
2. Kennelijk een toestel voor gymnastische oefeningen, mogelijk een 'duikelrek'.
3. Volgens Wikipedia is een tentwagen een typisch Nederlands rijtuig, voortkomend uit de boerenkar. Het wordt gekenmerkt door hoogoplopende /ijkanten
en een hoge achterkant met een ophaalschot. Het geheel is overkapt met zeildoek.
4. Bernard ten Berge 'van de meester' in Rekken.
5. Mededeling van zijn achterkleinzoon Gerrit Odink in Zutphen, aannemer in
ruste.
6. Schrevels zijn de houten tanden van de molenraderen, die de beweging overbrengen. Ze hebben nogal te lijden en daarom werd het hout, waarvan ze
werden gemaakt, soms gekookt om het taaier te maken.
7. Deze stenen kwamen waarschijnlijk van steenbakker Kammeijer op 't Loo.
Roodgaren waren harde stenen, die dicht bij het vuur hadden gelegen tijdens
het bakken. Blauwe stenen lagen verder van het vuur af en waren zachter. Ze
werden bijvoorbeeld gebruikt voor de fundering.
8. Weeink, B., 't Eihargs plat op de riege, Doetinchem 1995.
9. Achterhoeks Archief Doetinchem, archief gemeentebestuur Eibergen 1811-1930
inv. nr. 517.
lO.Zie Het boek van Hupsel, blz. 127 e.v.
ll.OldNi-jsnr.61, maart 2008.
12. Heuvel, H.W., Volksgeloof en volksleven, Borculo 1909.
13. Odink, H., Land en volk van de Achterhoek, Enschede 1971.
14. Achterhoeks Archief Doetinchem.
15. De joodse Franse officier, die rond 1900 ten onrechte wegens landverraad werd
veroordeeld.
16.Politiek leider van de Zuid-Afrikaanse Boeren in hun oorlog rond 1900 tegen
Engeland.
17.Odink, H., In: 't Is mereenfuske, (o.a.) Enschede 1971.
18.Krantenartikel Kijkjes in Eibergs verleden IX, Collectie Odink in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem.
19.Wesselink, E.H., Kostgangers van onze Lieve Heer, Eibergen, 1984.
Foto's bij dit artikel zijn afT<omstig uit het fotoarchief van de familie Blankvoort.
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Monument? ... Waarom dattan?
Welk monument?
In de serie artikelen over panden waarvan men zich weleens afvraagt 'Is dat een
monument? ... Waarom dattan?' heb ik weer een keus kunnen maken voor een
van de veertig gemeentelijke monumenten in de voormalige gemeente Eibergen.
Geen voor de hand liggend object (denk ik), maar toch een monument met een
verhaal. Dit keer wil ik het hebben over de Rooms Katholieke begraafplaats aan
de Borculoseweg 20 in Eibergen.
Aanvankelijk was het gebruikelijk mensen in dan wel in de directe nabijheid
van kerken te begraven. Begraven in de kerk was meestal aan rijke of hooggeplaatste personen voorbehouden. De andere gelovigen werden rondom de kerk
'ter aarde besteld' zoals dat heet. Rondom de huidige Protestantse kerk, de Oude
Mattheus, was dan ook een flink kerkhof gesitueerd op de grond waarop in later
jaren de beheerderswoning van "de Huve", het kerkelijk gebouw "de Huve", de
daarnaast gelegen domineeswoning en ook het pand van Wormgoor makelaardij
zijn gebouwd. Die ruimte was wel nodig want, als uitzondering op de meeste
plaatsen, werden in Eibergen zowel de katholieke als de protestantse mensen
rondom de oude kerk begraven.
Historie en ligging
In 1827 werd een verbod uitgevaardigd op het begraven in kerken. Bovendien
werd bepaald dat begraafplaatsen builen de bebouwde kom moesten worden
aangelegd. Dat was aanleiding om uit te zien naar een geheel nieuwe begraafplaats. Daarvoor koos de gemeente de ruimte langs de Borculoseweg, de uitvalsweg van Eibergen richting Borculo. De grond lag op een flink stuk vanaf de
bebouwing van Eibergen, die in die tijd zo ongeveer reikte tot aan het huidige
Zwikkelaarsplein. Het terrein werd aan de achterkant afgebakend door de steil-

Kaart gebaseerd op kadastralekaart van IH32. Links op de kaart de hegraafplaals, ruim
buiten het loenmalif^e dorp.
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rand die leidde naar het Berkeldal. Bij bezichtiging van dit stukje Eibergen vindt
u hier nog een smalle sloot met aan de zuidzijde nog steeds de steile wal.
Op 1 juni 1829 werd de nieuwe begraafplaats voor gebruik beschikbaar gesteld
en op 6 juni 1829 was de 24-jarige timmerman Gert Jan van Lochem de eerste
Eibergenaar die hier begraven werd. Het ging toen om een algemene begraafplaats waarvan een deel speciaal bestemd was voor de Rooms Katholieke graven. In mei 1877 werd echter het Rooms Katholieke deel van de begraafplaats
uitgebreid. Bij die gelegenheid vond op verzoek van het bisdom een splitsing
plaats in twee begraafplaatsen. Katholieken moesten volgens voorschrift namelijk in gewijde grond worden begraven. Bovendien was het hen niet toegestaan
enig monument op het graf te plaatsen. Zo ontstond een katholieke en een algemene begraafplaats.
In 1829 was al door middel van een loting vastgesteld dat de Rooms-Katholieke
begraafplaats het dichtste bij de kern Eibergen gesitueerd mocht worden. Daarvan had men nu voordeel omdat juist aan deze zijde makkelijk grond te verwerven was voor uitbreiding van de begraafplaats. In de periode tussen de beide
wereldoorlogen, drong de lintbebouwing van de Borculoseweg zover op dat de
beide kerkhoven uileindelijk ook tot de bebouwde kom zijn gaan behoren.
Architectuurhistorische waarde
De rechthoekige begraafplaatsen worden omheind door beukhagen en hebben
beide een eigen toegangspoort. Opmerkelijk is dat de poort, die toegang geeft
tot het algemene deel, afkomstig is van het in 1812 afgebroken klooster Bethlehem in het op de Duitse grens gelegen Zwillbrock. Op de Katholieke begraafplaats treft u direct achter het toegangshek dat uit het einde van de 19e eeuw
stamt, twee treurbeuken. Daar tussendoor heeft men zicht op de Calvarie (beeldengroep van de gekruisigde Christusfiguur met daaronder de figuren van Maria
en de apostel Johannes). Tegen de achterkant daarvan is het baarhuisje geplaatst.
In 2003 is het geheel uitgebreid met een aantal cellen voor het plaatsen van asurnen. Het baarhuisje toont invloeden van de neo-gotiek. De voorkant vertoont
een puntgevel met een naar voren stekend deel (ook wel middcnrisaliet
genoemd). Een torentje met ijzeren kruis bekroont het geheel uit baksteen opgetrokken gebouwtje. Het aantal crematies heeft overigens zo'n vlucht genomen
dat de RK begraafplaats aan de Borculoseweg ook nu nog plaats biedt voor
nieuwe graven. Er is zelfs sprake van dat momenteel meer katholieke mensen
aan de Borculoseweg worden begraven dan aan de Haaksbergseweg.
Links achterin het kerkhof bevinden zich de graven van pastoors en priesters.
Verder zijn er overwegend graven van boeren en arbeiders. Op de algemene
begraafplaats, waar al geruime tijd niet meer begraven wordt, zijn daarentegen
alleen nog de graven van de vooraanstaande burgers, zoals leden van de families
Smits, Prakke, Ter Braak en Huender. Sommige van deze graven zijn tengevolge
van slecht onderhoud moeilijk leesbaar.
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Hel lijkenhuisje met Calvanegrocp op de R K hegraalplaals (folo- A.G.J. Esman).

Er bevindt zich op de Katholieke begraafplaats een aantal waardevolle grafmonumenten uit het einde van de 19^ en het begin van de 20^ eeuw. Onder andere
enkele ijzeren kruizen die inclusief naam en grafopschrift speciaal gegoten werden. Meest in de eerste helft van de negentiende eeuw.
Stedenbouwkundige waarde
In de monumentenbeschrijving inzake de Rooms katholieke begraafplaats wordt
opgemerkt dat het kerkhof van belang is als onderdeel van de historisch gegroeide bebouwing aan de Borculoseweg. De open plek in de bebouwing, die door de
begraafplaats wordt gevormd, laat de landschappelijke structuur van Eibergen
goed ervaren.
Cultuurhistorische waarde
De begraafplaats wordt van belang geacht als onderdeel van de lokale genealogische en funeraire geschiedenis. Met name de aanwezigheid van oude pastoorsgraven, oorlogsgraven en ook het graf van de Eibergse verzetsman Herman ten
Have (een 23-jarige op 30 maart 1945 door de bezetter in Zutphen vermoorde
jongeman) geven de begraafplaats zijn cultuurhistorische waarde.
Toetsing
Met deze drie waarderingen (architectonisch, stedenbouwkundig, cultuurhistorisch) voldeed, zo constateerde het Gelders Genootschap, deze begraafplaats
(evenals overigens de openbare begraafplaats) aan het gestelde in artikel 1, lid 1
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De gemetselde ingang van de Algemene Begraafplaats (foto: Ton Esman).
van de Monumentenverordening Eibergen 1991. Zodoende stelde men voor de
begraafplaats op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.
De verhalen achter zo'n monument
De Rooms Katholieke begraafplaats wordt in goede staat gehouden door een
viertal vrijwilligers. Twee van hen, Henk ten Barge en Paul Groot Kormelink,
kwam ik tegen bij mijn bezoek aan de begraafplaats. Henk wees me de graven
van de voormalige pastoors en ook het graf van "Chr. A. Karnebeek-Baks". Bij
vele Eibergenaren bekend als "Chrissemeuje". Zij was op zeker moment de oudste inwoner van Nederland en bereikte een leeftijd van 110 jaren. Zo'n hoge
leeftijd is weinigen gegeven en ze liet zich dan ook wel eens ontvallen 'Oonze
Lieve Heer zal mie wal vegetten'.
De heer Ten Barge vertelt dat hij als jonge jongen (1959) als misdienaar vaak
had ingevallen als andere misdienaars ziek waren. In die tijd heerste een griepepidemie en Ten Barge was geruime tijd de enige misdienaar die niet bedlegerig
was. Met grote regelmaat fietste hij toen naar het dorp om ais misdienaar zijn
taak te verrichten. Pastoor de Kaeter waardeerde dat zo dat hij Henk uitnodigde
om mee te gaan naar de verjaardag van Chrissemeuje. Voor die gelegenheid zou
hij namelijk bij haar thuis de heilige mis opdragen. De noodzakelijke regaliën
werden meegenomen en in het piepkleine huisje van Chrissemeuje op tafel
geplaatst. En terwijl vele belangstellende Eibergenaren zich in en vooral rond
het huisje ophielden droeg mijnheer pastoor samen met zijn gewaardeerde misdienaar de Heilige mis op. De heer ten Barge genoot geweldig van die indrukwekkende gebeurtenis.
Enfin, zo heeft elk monument weer zijn eigen aardige verhalen.

-31-

Hoop voor de algemene begraafplaats?
Dankzij de niet aflatende inzet van een viertal vrijwilligers ligt de Rooms
Katholieke begraafplaats er keurig bij. Uitnodigend om er eens langs de oude
graven te lopen en herinneringen aan oud-Eibergenaren op te halen. De algemene begraafplaats verkeert echter in veel slechtere staat. Stenen zijn, zoals eerder
gezegd, onleesbaar en ook nogal eens scheefgezakt of gebroken. Het geheel
biedt niet de aanblik van een complete begraafplaats maar van een restant van
wat ooit een begraafplaats was.
Nadat de nieuwe begraafplaats aan de Haaksbergseweg in gebruik is genomen
heeft de gemeente weinig middelen meer geïnvesteerd in de instandhouding van
de begraafplaats aan de Borculoseweg. Juist nu echter, blijkt de provincie financiële mogelijkheden te hebben om historische begraafplaatsen te herstellen.
Daarbij geldt als voorwaarde dat eigen inwoners bereid zijn als vrijwilliger metterdaad daaraan bij te dragen. Zo werd bijvoorbeeld ook de begraafplaats De
Rozcnkamp in Neede recent opgeknapt.
Zijn er dus mensen die betrokken willen zijn bij het herstel van de algemene
begraafplaats aan de Borculoseweg, dan is het financieel niet uitgesloten dat er
middelen komen om in elk geval de graven te herstellen en zodoende het gehele
kerkhof weer de nodige aanzien te geven. Mogelijk dal onder de vele leden van
de Historische Kring Eibergen mensen zijn die zich voor het behoud van deze
openbare begraafplaats willen inzetten. In dat geval liggen er nu kansen om tol
resultaat te komen!
Eibergen, oktober 2012

Auteur
Ton Esman is voormalig ambtenaar
2005 de gemeente Berkelland.

Ton Esman

cultuur hij de {gemeente Eihergen,

sinds

Literatuur
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Badgelegenheid aan de Berkel. Ook hij 'd'n .lödd'nhulten' heejt Eihergen een zwembad
gehad.ifoto: collectie .lohan Baake).
zwembad werd in 1934 met veel tam tam geopend in de hoop dat de inwoners
van Eibergen er een druk gebruik van zouden maken. Die opening werd opgeluisterd door het optreden van de Winterswijkse Zwemclub. Met open mond en
een zekere afgunst stonden de Eibergenaren te kijken naar het schoonspringen
en het duiken van die Winterswijkse jongens en meisjes. Maar gelukkig kon de
plaatselijke trots toch nog opgevijzeld worden. Tijdens het reddingszwemmen
werd een levensgrote pop in het water gegooid. Die pop was verzwaard zodat ze
meteen zonk. De Winterswijkse zwemmers wisten de pop niet boven water te
krijgen. Toen kwam onze dorpsgenoot Dolf Hietbrink. Van hem was bekend dat
hij ongelooflijk lang onder water kon blijven, zo lang dat men wei eens bang
was dat hij niet meer boven zou komen. Hij sprong en nadat de spanning bij het
publiek was opgelopen, kwam hij eindelijk weer boven met de pop. Een daverend applaus volgde, de eer van Eibergen was gered.
Raddraaiers
Niet altijd hadden Eibergse jongelui zin gebruik te maken van het zwembad.
Daarover vertelt Paul van den Brand (1955) uit Apeldoorn. Hij heeft zijn jeugd
in Eibergen doorgebracht en vertelde daar eerder over in Old Ni-js no. 57
'Jeugdherinneringen aan een spoorlijn'. Paul bevond zich in de zestiger jaren
regelmatig met kameraadjes, Gerard te Lintum, Bert Koens, Arie Meijer en
Theo te Nijenhuis in het gebied van de Mallumse molen. Vooral in de zomertijd
waren zij er vaak te vinden. Er zijn gezellige herinneringen aan de door Tybout
en later door Willem Thijsen geëxploiteerde uitspanning in het Muldershuis. Bij
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Dc opi'iiuv^ Villi lici :]\ cinlhui . i ' -' 4, op de plaats waar later de tennisbanen kiften en
nu de kruidentuin. Op de achtergrond de Mullumse molen (foto: collectie museum de
Scheper).
lage waterstand visten de jongens lege dranktlesjes uit de Berkel om ze in hel
dorp voor statiegeld in te leveren. Nadat in 1966 Willem Thijsen met zijn gezin
naar de Klaashofweg in Eibergen verhuisde, werden de kozijnen van het Muldershuis dichtgespijkerd. Achter die planken stonden nog een lange tijd kratjes
met frisdrank. Uiteraard slaagden sommige jongens er in een aantal flesjes te
bemachtigen en vervolgens te consumeren.
De kwajongens deden graag gewaagde dingen. Zo was het waterrad een dankbaar object. Wat deden zij ermee? Gezamenlijk brachten ze het rad, dat lang niet
altijd was vastgezet, in een beweging naar boven. Na enkele seconden kwam het
weer terug en ging neerwaarts. Dat was het moment waarop telkens een van hen
op de schoep stapte zodat ze naar beneden konden komen op de betonvloer. Dat
lukte elke keer wonderwel. Wel gleed een van hen een keer uit op de door wier
en mos glibberig geworden bodem, gelukkig zonder de Berkel in te glijden.
Ook was er altijd wel een van hen te vinden op die andere kant, waar de afgebroken oliemolen had gestaan, op de gladde bodem onder het betonnen talud
waar het water met grote snelheid afstroomde. Door hun ouders werden zij vaak
gewaarschuwd geen fratsen uit te halen omdat het hevig opborrelende water vol
mei draaikolken zat.
Een enkele keer zwommen ze in de Berkel en kwamen dan terecht op een klein
eiland, ongeveer 50 meter ten westen van de molen ter hoogte van het zwembad.
Het moet een zandbank zijn geweest, die begroeid was met lang gras. Paul herinnert zich dat op het minuscule oeverstrand veel kapotte rode bakstenen lagen.
Wellicht restanten van de in 1948 ingestorte muur van de molen.
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Te nauwer nood gered
De molen was, nadat er sinds
1943 nooit meer werd gemalen,
steeds meer in verval geraakt
en bijna verloren gegaan. Toen
G. Schotman in januari 1948 als
architect in dienst kwam van de
gemeente Eibergen was een van
zijn eerste opdrachten om te
kijken naar de Mallumsc Molen
en aan de burgemeester,
L.H.H.R. van Wensen, te rapporteren in welke toestand deze
zich bevond. Bij zijn eerste
bezoek aan de molen bleek de
De geslempelde kap, fehr I94H (folc)
'. oUei tic
situatie alarmerend. De westgemuseum de Scheper).
vel stond op instorten en de
Bentheimersteen, waarmee de zuidgevel was bekleed, zat geheel los en puilde
op meerdere plaatsen gevaarlijk naar buiten. Kort na deze inspectie stortten de
westgevel en een deel van de zuidgevel in de molenkolk. De molen werd in- en
uitwendig gestut in afwachting van het lot dat over hem zou worden beslist. Het

Het restauratieplan van J, Jans en G Schotman, 1948.
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Waterschap van de Berkei wilde de molen afbreken maar burgemeester Van
Wensen bleek een stuwende kracht voor het behoud van de Mallumse molen.
Op zijn initiatief werd op 15 april 1948 een stichting De Mallumse Molen in hel
leven geroepen. Het bestuur van de slichting bestond onder meer uit burgemeester Van Wensen (voorzitter), schoolmeester G. Vinkc (secretaris), streckhistoricus Hendrik Odink en fabrikant J.E. Prakke. In een brochure waarin burgers worden opgeroepen een financiële bijdrage Ie verlenen schrijft het bestuur:
"De stichting dankt haar ontstaan aan de algemene en ernstige wil van de
Eibergse bevolking - en van een kleine vriendinkring daarbuiten - om de Mallumse molen van de dreigende ondergang te redden".
Naast financiële steun van particulieren wist de stichting subsidie te verwerven
van de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheid.
De Almelose architect J. Jans maakte met medewerking van de gemeentearchitect Schotman een restauratieplan. Bij de aanbesteding op 15 september 1948
bleek de Eiberg.se aannemer J.G. Blankvoort de laagste inschrijver met een
bedrag van f 16.385,-. Na de gunning werd onmiddellijk met de herstelwerkzaamheden begonnen. Bijpassende stenen voor de nieuwe westgevel konden
door een gelukkig toeval verkregen worden. Aan de Groteslraal /ou, in verband
mei de doorbraak naar de Julianastraat, het oude pand van de "Coöperatieve vereniging De Dageraad" worden afgebroken. Aan dit pand zaten enkele muurge-

/// hel midden is hel oiiih' jxind :i< hlhciar waarin de "Coöp. Vereniging De Dageraad" een winkel had. Stenen van dit pand werden gebruikt voor de restauratie van de
Mallumse molen (foto: collectie museum de Scheper).

kiAiMbaiwdl^l
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deelten van dezelfde stenen als die van de Mallumse molen en afkomstig van de
Ticheloven aan de Rekkense binnenweg. De molen werd prachtig gerestaureerd
en weer geheel bedrijfsklaar gemaakt. De bijgelegen brug krijgt bij deze gelegenheid een eikenhouten leuning die meer passend is bij de molen.
"Bruisend van nieuw leven, schoner en sterker dan ooit, staat de molen daar
weer als een nieuwe 'heerlijkheid' van Mallem", zo zei burgemeester Van Wensen bij de plechtige overdracht op 2 juli 1949. Bij de overdracht was onder meer
aanwezig G.J. van Heek, de toenmalige Heer van Mallem. Zie Old Ni-js no. 68,
maart 2011, pag. 27. Ter opluistering van de bijeenkomst zong de Mandolineclub Tavenu een door Gerrit Odink, alias De Hölter, speciaal voor dit doel in het
dialect geschreven lied, getiteld Onze Mallumsche Mölle. De tekst van dit lied
is te vinden in De Hölter, Gedichtenbundel van G. Odink, themanummer 1999
in de reeks Old Ni-js.
'O niiene oide mölle'
"Onze vreugde", zo besloot de burgemeester zijn toespraak, "is nog niet volkomen zolang aan het landschap rond de molen nog het een en ander ontbreekt".
Hij riep de grondeigenaar en andere belanghebbenden in de omgeving van de
molen op tot medewerking en hij verheugde zich over de vorming van de 'Kring
van vrienden van de Mallemse Molen'. Deze vereniging zou een grote steun
kunnen zijn voor de verwezenlijking van de verdere plannen en, wat nog
belangrijker is, de versterking van het besef dat de molen een levend element
vormt in onze cultuur.

De boom die Ruud van Wensen in 1950 pootte ter verfraaiing van de omgeving vun de
Mallumse molen is inmiddels groot geworden. Onder de boom van links naar rechts:
Eduard van Wensen, Bert van der Ziel, Ruud van Wensen (foto: Familie Van Wensen).
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Ovei het vervolg bericht de Gelders Overijsselse Courant op 13 maart 1950 Het
gaat dan over de aanplant van eiken bij de Mallumse molen Stichtingsbestuur
van De Mallumse Molen en 'Vrienden van de Mallemse Molen', ondeiwijzers
en leerlingen van alle scholen waren zaterdagmiddag 11 maart 1950 in de molen
bijeen gekomen om enige luister bij te zetten aan de eerste bijdrage tot verfraaiing van de omgeving van het histoiische bouwwerk "Omdat het de jeugd van
thans IS, die daar later van zal profiteren, heelt men het planten van de toekom
stige reuzen aan de jeugd willen opdragen", zo stelde burgemeester van Wensen
bij die gelegenheid Elke school liet zich vertegenwoordigen door een leerling
De aanwijzing had plaatsgevonden door een wedstrijd in het vei vaardigen van
de meest toepasselijke tekeningen of gedichten, betiekking hebbend op de
molen en de te planten bomen Ineke Antink was een van de winnaars Haar
gedicht wordt in het krantenbericht weergegeven

O miene olde malle,
ik holle van oe zo volle
Ie holt van 't water, i s '/ neet ^
Dat hroest en langs oe geet
Ie hebt al volle e 'zeene
Ok dat oew zuster is of'ebrokkene,
stomp van de beene
Maor de molle steet daor,
liegend, alleene,
evenals 't rad
Hef e neet meer dee wille,
dee 't 'rvrogger had'''
Molle, wat he 'k 'eheurd,
kom ie in 't greun te staon ^
Ik hoppe da 'k nog vake
noar oe hen mag gaon

De eerste boom weid gepland dooi Ruud van Wensen, zoon van de burgemeester, en Jan Iliohan, kleinzoon van de voorzitter van 'Vrienden van de Mal
lemse Molen' De andere bomen werden gepland dooi de aangewezen leerlingen van de diverse Eibeigse scholen De eikjes werden in een nj ter weerszijden
van de molen gepoot, vijl tussen het verlaat en de kolk en due aan de noordzijde De burgemeester sloot de bijeenkomst at door de hoop uit te spreken dat de
eiken tot in lengte van dagen getuigen van de genegenheid die de bevolking haar
meest bezochte plekje toedraagt
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'Daar bij die molen'
De Eibergse bevolking is trots op de watermolen. Velen maken dikwijls een
wandeling naar de 'aole mölle'. Een voorbeeld daarvan is Nico Zeeman (19131981), ouderen kennen hem nog wel als die wat deftige heer met vlinderstrik,
hoofd financiën op het gemeentehuis en de muzikale gangmaker van de vermaarde Bloemensymfonie in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Hij was
geboren in Delft en opgegroeid in de Betuwe maar hij was verrukt van Eibergen
en sleepte familieleden die op bezoek kwamen vaak mee naar de Mallumse
molen.

Foto: collectie Johan Baake.

Voor de oud-Eibergenaar Jan Hoiting, wonend in Hoog Keppel, is de molen met
zijn omgeving ook nog steeds geweldig. Het is een belevenis op zich om, met je
eigen jongensbelevenissen op die plek in gedachten, je kleinzoon uit te leggen
hoe bijvoorbeeld een schutsluis werkt.
Paul van den Brand die eerder in dit artikel al iets vertelde over de kwajongensstreken van hem en zijn kameraden in de omgeving van de Mallumse molen,
spreekt over het mooiste stukje van Nederland. Hij heeft dit gebied altijd gezien
als een paradijselijke omgeving, een sieraad van de gemeente Eibergen. Dit
werd, zo zegt hij, door een ieder onderkend en zeker niet in de laatste plaats
door de plaatselijke VVV. Thuis op zijn bureau ligt bijvoorbeeld nog een fraaie
briefopener met de afbeelding van de molen. Op vele kaarten die destijds door
de familie Van den Brand geschreven werden naar familieleden, die van al dit
fraais maar een enkele keer bij een bezoek konden genieten, prijkte meestal wel
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dc molen. Bijna lyrisch zijn de herinneringen van ouderen aan de zogenaamde
molenavondjes die er 's zomers georganiseerd werden.
Gerda Stomps-Zieverink (1946) uit Neede (kleindochter van Keetje Meulenkamp, zie Old Ni-js no. 66, maart 2010) herinnert zich een prachtige en bijzonder gezellige zomeravond. Langs de Berkel liep een snoer met gekleurde lampjes, op de Berkel dreven een paar kano's met lichtjes en er werd gezongen en
gitaar gespeeld. Die avond zong de bekende Eibergse bariton Ben Wccink
(1932-2007).
Voor Annie Klanderman-Vruggink uit Neede, kleindochter van de oude molenaar Johan Thijsen, zijn de molenavondjes onvergetelijk. Haar vader, Gerrit Jan
Vruggink (1914-1986) kon mooi accordeon spelen en heeft ontelbare malen
'Daar bij die molen' ten gehore gebracht.
Kanoclub De Berkelschippers
J.B. (Bert) Tjoonk (1935) verliet Eibergen in 1955 wegens militaire dienst en
ging daarna werken bij de Hoogovens in IJmuiden. Vervolgens ging hij naar
België en werkte bij Euratom, een onderzoekcentrum. Hij woont inmiddels al
heel lang in Mol (België) waar ook zijn kinderen wonen, maar zijn hart is na al
die jaren Eibergs gebleven. Hij was een van de eersten die zich 25 jaar geleden
aanmeldde als lid van de Historische Kring Eibergen. Tjoonk vertelt ondermeer
over de kanoclub De Berkelschippers en de bijdrage van deze club aan de
fameuze molenavondjes.
De kano's lagen in de zomer aan de vlonder bij hel Muldershuis. De VVV
'Eibergen Vooruit', wilde de romantische plek meer in de belangstelling brengen. Voorzitter van de VVV was G.H. Iliohan (1885-1974), de vader van Puck
lliohan die in 1935 het bekende garagebedrijf aan de J.W. Hagemanstraat begon.
Iliohan senior organiseerde in het vakantieseizoen, half juli tot eind augustus,
iedere woensdag en zaterdag een zogenaamde 'molenavond'. Namens lliohan
kwam Thijsen vragen of de kano-club haar kano's op woensdagavond en zaterdagavond wilde voorzien van lampions om daarmee rond te varen ter opluistering van de culturele avond bij de watermolen. Bert Tjoonk en zijn vrienden
gingen akkoord maar verlangden een tegenprestatie. Zij vroegen en kregen toestemming om hun kano's gedurende de wintermaanden in de molen op te bergen
waardoor zij niet meer elke herfst de houten boten naar huis moesten slepen
voor het jaarlijkse onderhoud. Tjoonk bewaart nog een brief d.d. 20 juni 1952
van de Stichting De Mallumsche Molen, ondertekend door de voorzitter van het
bestuur, burgemeester L.H.H.R. van Wensen. In die brief wordt de vergunning
verleend tegen een vergoeding van vijftig cent per jaar. Wanneer de jongens in
het voorjaar bezig waren om hun boten op te knappen dan kwamen er met enige
regelmaat mensen langs de molen die wel eens binnen wilden kijken. Om die
mensen interessante dingen te kunnen vertellen over de molen en zijn omgeving
hadden de jongelui hun licht opgestoken bij niemand minder dan de bekende
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Eibergse streekhistoricus Hendrik Odink (1898-1973) die evenals de familie
Tjoonk aan de Hemstea woonde. Zo kon men dankzij de kanovaarders toen al
op een min of meer deskundige manier rondgeleid worden in de oude molen.
Met onverdroten ijver en beperkte middelen
De molenavondjes waren fantastisch en romantisch. Iedereen was enthousiast en
dat enthousiasme is bij ouderen nu nog te beluisteren.
"Verscheidn bunt op dee oavnde an't vriejn 'ekomn", zo vertelt Herman Schepers (1936). Hij noemt wijselijk geen namen. De opzet van die molenavondjes
was, zo vertelt Herman, eigenlijk heel eenvoudig. Met behulp van planken werden ongeveer vijftig zitplaatsen gemaakt. De rest van het publiek stond of lag in
het gras bij de Berkel. De sfeer was buitengewoon gemoedelijk. Tussen de
optredens was er een wedstrijd, zoals touwtrekken of een quiz. De winnaar
kreeg een taart. Ook werd gratis een taart onder het publiek verloot. De taarten
werden ter plekke opgegeten. Wanneer het donker was voeren op de Berkel
kano's met lampions en waxinelichtjes. Het programma, opgesteld door Iliohan,
had altijd het karakter van een gezellige 'bonte avond'. Optredens werden verzorgd door talloze groepen en individuen. Het ensemble Wittebroek, de Band
van de Eibergse Padvinders, zang van de dames Bomer, declamatie in het dialect, muziekverenigingen, de Plaggenmeijers uit Rekken, soms een zangvereniging, de eerder genoemde Mandolineclub Tavenu onder leiding van J.H. Odink,
een accordeonvereniging etcetera . Ook gebeurde het vaak dat pensiongasten tijdens deze bijeenkomsten spontaan hun medewerking verleenden met voordracht
en zang. Iedereen die op enigerlei wijze iets kon presenteren mocht meedoen.
Iedereen had schik ook als het misging.
Bert Tjoonk heeft nog een mooi verhaal over een gelegenheidsbandje dat
hij als accordeonist vormde samen
met Jan te Veldhuis (ook accordeonist). Jan Fiechter (gitarist), Hennie
Jansen (bassist) en Gijs Lodeweegs
(drummer). Hun prestaties waren niet
geweldig maar de gezelligheid had
daar bepaald niet onder te lijden. De
volgende dag stond er in de krant dat
er ook een band was 'zonder capaciteiten'. Uiteraard waren de muzikanten niet zo blij met deze karakteriseBZC-band: achter Gijs Lodeweegs,
ring maar ze gingen ijverig oefenen en
Jan Fiechter, Hennie Jansen. Voor: ze hadden ook een naam voor hun
Bert Tjoonk en Jan te Veldhuis (foto:
band namelijk BZC-band (Band Zoncollectie Rikie Lodeweegs).
der Capaciteiten).
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De molenavondjes trokken zeer veel belangstelling In een krantenbericht over
de laatste molenavond van het seizoen 1949 wordt veimeld dat het aantal
belangstellenden stellig wel 1000 was Datzelfde krantenbericht sluit met de
volgende legels "Burgemeester Van Wensen was ongetwijfeld de tolk van alle
aanwezigen, toen hij dank bracht aan allen die meegewerkt hebben aan het wel
slagen van deze molenavonden In het bijzonder werd hierbij genoemd de heei
Iliohan, die door zijn onveidioten ijver en zijn goede kijk op hetgeen met
beperkte middelen bereikt kan worden, veel voor dit mooie ontspanningsdoel
heeft tot stand weten te brengen" Dat succes wist men jarenlang voort te zetten
G Schotman, de al eeider genoemde gemeenteaichitect, meldt in 1954 in een
artikel ovei het herstel van de molen dat deze avonden steeds 1000 tot 1500
bezoekers trokken
Andere tijden
"Het zou leuk zijn om weei eens een molenavondje te houden", zeggen Gei da
Stomps en anderen Maar de tijden zijn zo anders dan toen Na de Tweede
Wereldoorlog was Nederland straatarm De meeste mensen moesten keihard
wei ken voor 'boterhammen met tevredenheid' Biede lagen in de samenleving
kwamen niet of nauwelijks toe aan kunst en cultuur In die tijd was onze
minister-president Willem Drees het grote voorbeeld in soberheid en spaarzaamheid Drees ontving een hoge Amerikaanse diplomaat, die kwam praten over het
Maishallplan (hulp bij de wederopbouw van Nederland), gewoon thuis in zijn
huurwoning met een kopje thee en een eenvoudig biscuilje, een Mariakaakje
De regering verlangde van alle Nederlanders die eenvoud en ascetische levenswijze Maar gelukkig leefde met iedereen zo extreem sober, anders hadden mijn
ouders met hun bakkerswinkel wel heel weinig veidiend Ik vergeet nooit dat
mijn moeder met grote vei bazing vanuit haai winkel in de keuken terugkeerde
omdat ZIJ vooi tien of meer guldens aan luxe banket had verkocht aan iemand
wier man maar gewoon in de fabiiek werkte Natuurlijk wilde mijn moeder
giaag verkopen, maar ze vond zo'n aanslag op het huishoudbudget van een
gewone buiger onbegiijpelijk en onverantwoord In die tijd was luxe en uitgaan
nog lang met vanzelfsprekend Dansavonden waren er nog met of nauwelijks
Niet alleen armoe of zuinigheid waren een factor We moesten de benepenheid
van voor de oorlog nog van ons afschudden Bij de wederopbouw na de oorlog
herrezen ook de oude zuilen met allemaal hun eigen organisaties, hieraichische
structuren en morele principes 'Werelds vermaak' was in bepaalde kringen al
gauw taboe Pas toen rond 1960 TV toestellen, auto's en ijskasten aan hun grote
doorbraak begonnen, namen gaandeweg ook de culturele mogelijkheden en
belangstellingen van mensen toe We liepen in de Achterhoek weliswaar achter
bij het westen van het land, maar de drang om mee te gaan in de vaart van de
moderne tijd lag bij wijze van spieken opgesloten in een bloemknop die op
springen stond Je zou kunnen veronderstellen dat die geweldige molenavondjes
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destijds een verlangen hebben aangewakkerd dat in 1958 tot de eerste Bloemensymfonie, 'Het Wonder van Eibergen', heeft geleid. Grenzeloos enthousiasme
en belangeloze inzet van velen waren het geheim achter dat wonder. Toen in de
jaren zeventig de welvaart meer en meer toenam, liep de Bloemensymfonie stuk
op financiële strubbelingen. De molenavondjes waren al veel eerder geëindigd.
In de jaren zestig wilden Jan Zweers, Albert Hogeweg, Henk Blankvoort en
Herman Schepers het nog eens proberen. Zij organiseerden avondjes bij de
molen maar het knallende succes van eerder, was er niet meer. Het kon onvoldoende concurreren met TV en ander vertier.
De liefde voor de oude molen blijft
De watermolen was in 1948/49 gered. Het Muldershuis raakte in ernstig verval
nadat de familie Thijsen in 1966 het pand had verlaten en aan de Klaashofweg
was gaan wonen. In 1968 koopt de stichting De Mallumse Molen het huis.
Restauratie is dringend nodig. Monumentenzorg en gemeente worden ingeschakeld om tot de gewenste restauratie te komen, echter zonder resultaat. Jarenlang
worden onderhandelingen en besprekingen gevoerd zonder een stap dichter bij
de restauratie te komen, totdat in 1974 een comité tot stand komt om te trachten
met eigen krachten en financiële hulp van de bevolking het huis weer in
bewoonbare staat te brengen. Tijdens deze actie blijkt opnieuw de liefde van de
Eibergse bevolking voor dit plekje bij de molen. Van alle kanten wordt hulp
geboden in de vorm van arbeid, materiaal en geld. In 1975 krijgen de gebroeders
D. en G. Blankvoort de restauratieopdracht. In 1977 was de klus geklaard. Van
het resultaat kunnen we nu nog steeds genieten. Weliswaar zijn de uitbaters van
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het Muldershuis de afgelopen jaren niet allemaal even succesvol geweest maar
waar kun je mooier je wandeling of fietstocht onderbreken dan op het terras van
het Muldershuis bij de Mallumse molen? Eibergcnaren en oud-Eibergenaren
komen er nog steeds graag.
Mallum inspireert nog steeds
Bij die oude molen en in die prachtige omgeving kun je iets proeven van heel
oude historie. Je kunt er ook nostalgische herinneringen ophalen aan recente
geschiedenis, je eigen jeugd en de romantiek van toen. Het schitterende jubileumoptreden op zaterdag 22 september 2012 van het Seniorenorkest De
Achterhoek was een verdienstelijke poging de jaren vijftig te laten herleven. Dat
orkest heeft een scene nagespeeld uit de beroemde film 'Fanfare' van Bert
Haanstra uit 1958. De ene helft van het orkest in de Berkelzomp De Snippe, de
andere helft op het terras van het Muldershuis. Velen zullen er van genoten hebben.

Semorcnorkest

in de Berkehomp

(foto: archief

senioreiiorkesl).

Het enthousiasme over de jaren vijftig komt wellicht niet alleen voort uit nostalgie, velen zullen steeds opnieuw gecharmeerd zijn van de eenvoud van toen. Je
ziet dat ook op andere vlakken. Denk eens aan de omafiets, de retro modellen
van auto's uit die tijd, de belangstelling voor Gispen stoelen en Pastoe kasten.
Qua vormgeving uiterst eenvoudig maar nog steeds modern en fraai.
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Begrip van waerskant'n
Zo hendig an ging't 'n stuk better met 't kleane annemmers bednefken van Hendrik en Drika Waik was 't ur zat en at de leu allemaole op tied betaald'n dan
kwam der geld genog in de hoeshold knippc van Diika Och, ze klaagd'n neet
En daorbie had Drika ok nog 'n hok met paar honderd kipp'n De eiere bracht'n
wal zovolle op dat ze de boskopp'n d'r vlot van kon betaal'n En at 't helemaole
neet wol dan sprong'n eur va en mo wal bie Va had al een jaor of wat AOW
Ach, en ie konn n de boskopp'n ok nog wal ne kere op laot'n schiieven
Op ne dag zead Hendrik tegen Drika dat hee naoi d'n rieschoolholder was e
wes "Wat mot ie now met 'n nebewies'" vroog Diika veraltereerd In 'n auto
veuren, zead Hendrik droge Een zetje'n later veuren Hendrik met volle iefe'
brieje in 't ronde met 'n lesauto En nao een paar maond kwam hee greuts in de
kokken "Drika, ik hebbe 't nebewies'
"Alle jongs en mekes gaot met vekansie en wiele gaot nooit vot" Drika had de
kindere dat al vaker heur'n zegg'n Tsja, Hendrik was alticd drok en ie kunt 't va
en mo toch ok neet allene in 't hoes laoten To Hendrik, at wie now us nc auto
huurd'n um ne dag oet te gaon En dan nemt wie va en mo ook met Va en mo
hoofd'n neet lange nao te denk'n over 't veurstel van Diika Va wol de knippe
wal met nemm'n veur 't beziene tenk'n en in 't cate wolle de knippe ok nog wal
trekk'n
To'n ze 's morgens de pannekoke op hadd'n was 't hoge tied um in te stapp'n
Hendrik zat greuts in 'n Volkswagen, met ne dikke sigare op de lippe achter 't
stuur te wocht'n op ziene passagiers Va ging veur in zitt'n met op zien knee d'n
oldsten klein zonne Ut jong zat met 'n neuze stiet veur de loete an Achterin
most'n Drika en mo zich negen en de andeie kindere kropp'n d'r tussen in
'Veur 'n klean'sten was 't ui nog plaatse in 'n kattebak Drika en mo zatt'n zo'n
betje'n met de knene veur'n boek, maor 't redd'n zich At Hendrik links of wol
slaon dan mos mo tegen de zietkante van 'n auto houwen, anders wol d'n
richtinganwiezer neet oetslaon Mo was 't ui maoi knap drok met In curc'n
hnkei'n hand ne toet'n veur d'n op kommcnde wagenzeekte en met d'n
rechter'n hand d'n richtinganwiezer bedeen'n Jao, dat is nog ens ne dag oet
gaon'
In de stad rond veuren is toch wal iets anders dan van Eibarge naor Rekken
toer'n Fo'j, wat ne drokk'n Biommeis, fietsers en un spol auto's op de straote
En ok nog van dee bussen waoi van ne draod oet 't dak stok Neet over de rails,
word'n d'r achter oet 'n auto e reard Hendrik had 't zweet al ondei de pette
staon Van de spanning trokke nog maor ens an ziene sigare Va kik rostig alle
kant'n oet en lot ziene sigare ok duftig damp'n 't Is manks net of ze met 'n auto
deur de wolk'n iied Mo zut d'r een betje'n witjes oet Ze is al veur de tweede
keare met de pannekoke an't etten Ut wod hoge tied dat ze boete'n kump veur
ne frissen neuze
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Dat kump good oet want ze ried
net veurbie ut bord 'ende vieftig'.
Hendrik kik al oet naor een
plaetsken urn effen stille te hold'n.
Nao een paar kilometer schuf
Hendrik 'n auto hcndig in 'n barm
en krup 't hele spöl oet 'n auto.
Veur de olde leu bunt d'r een paar
klapstöltjes en de kindere gaot op
ne olde sprei in 't gros ligg'n. De
breudjes komt veur 't legle en mo
göt koffie in. Ze hooft neet mear
te blaozen. Veur de kindere is t'r
Groli en d'r bunt ok nog wat ni-j jaors keukskes. Al wal een betje slof maor ut is
better dan niks.
Aj een paar uur deur'n dier'n tuin hebt lope'n gengel'n dan krieg ie ut ni-je d'r
wal me keare van of. Ie kunt nog better 'n heel'n dag op 'n bouw warken. At de
familie wear in 'n auto zit begunt te raegen. Ut oetzicht wordt d'r neet better op.
Nao een paar kilometer bunt de roet'n kats beslaag'n. Va dreait 't ruutje wat
naor onder'n zodat d'n sigaar'n rook better naor boet'n kan. Mo wrif met 'n
zakdook de achterroete luk schone. Now ut zo gutteluk reagent kont ze d'n spöltuin wal op 'n boek schricve'n. De kindere begint d'r al 'n betje nostereg van te
word'n. Mo holt de mood d'r in met de vraoge of ze ok zinne hebt an petat.
Met 'n boek vol petat en neet te vergett'n d'n grote'n karbonade, krup 't hele
spöl wear in 'n auto en geet op 't hoes an. Joa, over de grötte van 'n karbonade
wassen ze 't wal ens. Fietsenzadels!. Veur Mo was e te menneg. Ie zollen d'r
haoste puustereg van word'n. Fo'j. Va holt Hendrik de sigarendeuze nog ne
keare veur en met 'n glood in de sigare tred Hendrik 'n kever nog maor 's good
op 'n stat. Hendrik ruk 'n stal. Hee jeg manks noks deur de bocht'n en at hee 'n
maol niets mot remm'n hef mo 't fietsenzadel al wear in 'n toet'n zitt'n.
Met 'n ander half uur bunt ze al wear bi-j 't hoes. 't Is net of de weg noo 'n stuk
kotter was, graölt Hendrik. De kindere springt bli-j in 't rondte. Va kuiert manks
op de kokken an. Mo löp nog effen langs 't hondehok.
"s Avonds met 't koffiedrink'n wod d'r nog effen geneugelijk nao e praot. De
kindere bunl al naor bedde. Ut was ne mooi'n dag, maor ie word d'r wal
onmundig drao van. Jao, 'n hond was d'r nog drao van zea Drika. Hee wol zo
net helemaole neet vrett'n. Mo zeg d'r maor niks op en at 'n hond eur van achter
'n kachel tevrène an kik, is t'r begrip van wearskant'n.
Eibergen, november 2012

Bertus te Raa
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Ons zoekplaatje: oplossing Old Ni-js, nr.72

/. Meester Steenhuis, 2. Ina Bosklopper, 3. Jeannet de Koning, 4. Irene Lammers, 5.
Bertha Geurkink, 6. Ellie Wissink, 7. Annie de Vries, 8. Hannie te Raa, 9. Eefke Bos, 10.
Geertje Riphagen, II. Joke Vellinga, 12. Gerrie Relker, 13. Gretha Bergsma, 14. Gerda
Assink, 15. .lacoh Vos, 16. Dick Somsen, 17. Wim Scholl, 18. Gerard Kruisselhrink, 19.
Irene van Galen, 20. Bea ten Cate, 21. Gerard Stellinga, 22. Roelie Bergsma, 23. Gerrit
Heusinkveld, 24. Jan Grijsen, 25. Wim Endeman, 26. Johan ten Elshof, 27. Gerrit Renting, 28. Egbert van der Ziel, 29. Jan van der Werf. 30. Henk te Nahuis.
Er waren veel reacties op ons zoekplaatje. De eersten die zich meiden waren
Juul Meulenkamp, Gerda Endeman, G. Boeijink-Relker en A. Sloot-Riphagen.
Zij gaven aan, dat het de Willem Sluiterschool aan de Grotestraat was met op de
achtergrond de 'pickerfabriek' van Prakke en noemden ook enkele namen. Ook
Arie Heusinkveld uit Aalten reageerde en geelt een aantal namen. Johan ten
Elshof herkende niet alleen zichzelf maar ook een achttal medeleerlingen.
Jan Antink heeft herinneringen aan deze schoolperiode: "De foto is aan de
achterkant genomen op het schoolplein. Aan de voorkant was de hoofdingang
met aan de overkant van de straat, naast de spoorbaan, nog een grote
speelplaats, waar in hel speelkwartier gevoetbald werd, 'Boeren tegen Burgers'.
De boerenjongens hadden veelal klompen van wilgenhout aan en die waren een
stuk sterker dan de Swift klompen die een aantal burgerjongens droegen. Heel
vaak sprongen daar de kapjes vanaf en daar moest dan thuis een bandje om. Wie
het eerst op hel schoolplein was, mocht de eerste penalty nemen en vijf
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hoekschopppcn was ook een penalty Bij één van die renpartijen om het eeist op
het schoolplein te komen, ben ik met mijn arm door de luil van de vooidcui
gevlogen De eerste gedachte was een slagadeiii|ke bloeding Doktci Vissci
wilde met komen, dus werd de aim algebonden met een handdoek en een lini
aal Toen, achteiop bij meester Wcntink naar de doktei, waar 15 hechtingen
nodig waien Meester Wentink heeft mi) daaina naar huis gebiacht waai mijn
vadei de mecslei nogal onheus te wooid stond mei "Mot den jongen dood
blooden, daor achtei bie oe op de lietse"
Van Wim Scholl kreeg ik de volgende reactie "Op 5 oktober jl waren een aantal klasgenoten die ook op het /oekplaat)C staan, bi) mi) in Haaksbergen te gast
voor on/e jaaili)ksc leunie Dit )aai was dat ai vooi de 20 keer, nadat we clkaai
in 1990 bij de leunic van het 100 )aiig bestaan van de Willem Sluiterschool had
den getroffen Een van de activiteiten was deze keer het zoekplaatje in Old Ni js
nr72 te bestuderen en de namen in te vullen"
De klasseloto is gemaakt in het schooljaar 1952 195'^ Het betreft de vijlde klas
met meester Steenhuis De loto is gemaakt aan de achterzijde van de Willem
Sluiterschool aan de Giotcstraal Op de achtergrond is het fietsenhok van de
school met daaiachter de fabiiek van de in ma Piakke aan de Fabneksstraat
Albeeldmgen van de/e oude school doen mi) denken aan het mooie lied van de
groep Don Quishocking met de volgende tekst van Willem Wilmink
Ach zou die school d r nog wel zijn, kastanjebomen op het plein, de zware deur.
Platen van ridder'; met een kruis en van Goejanverwellesluisgeheel in kleur
Die mooie school, daar stond je met een pas gejatte sii-aret ui t fietsenrek,
Daar nam /e hihheri^ en scheel en van ellende groen en geel opnieuw een trek
En als de meester jarig was, werd het rumoerig in de klas, en zat je daar
En je verwachtte zo direct, een uiterst boetend knaleffect, de klapsigaar
Je speelde in een schooltoernooi en het begin was wondermooi fijn voetbal
weet
Je kreeg met 10 1 op je smoel, de kleine keeper in zijn doel hij weende zeer
De najaarsblaren op de grond, daar stapte je zo fijn m rond, de se hooi voorbij
En 's winters was de kachel heet, en als je daar dan sneeuw in smeet dan siste
hij

Het moet er allemaal nog zijn, de deur de bomen en het i?lein de grote heg
Allleen die mooie lichte plaat, waarop een kleine dessa staat, is misschien weg
Bah, Lombok, Soemba, Soemhawa, I loiis Timor, Enzovoort
Iedereen die gcieageerd heeft hartelijk dank Het was weer de moeite waard
Johan Baake
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Ons zoekplaatje: oplossing Old Ni-js, iir.72

/. Toon Wielciis. 2 llciiiuin S( hiipcu lans, 3. Herman Meijci. 4. (i(\iiiin Icimnink. 5.
onbekend, 6. Van der Kous, 7. Johan Aniink, H. Hendrik in den Nieuwenkamp, 9. Willem
Schepers, 10. Willem Floor, IL Herman Ordelman, 12. Johan van der Las (sr), 13. Jan
ten Harkei, 14. Jan Willem Bartelink, 15. Johan van der Las (jr).
Soms heb je van die zoekplaatjes die op voorhand doen vermoeden dat er maar
weinig respons op komt. Dat had ik ook bij deze meer dan tachtig jaar oude foto
van de postduivenvereniging 'Steeds Sneller'. Dus niet, want het boekje was
nog maar net verspreid of er kwamen al een aantal reacties binnen. Eerst van
Jopie van de Kamp-Temmink, die haar vader (nr.4) Gezinus Temmink als
jongetje herkende. Hij woonde later tegenover de 'Botterfabriek' aan de
Hupselseweg. G.J. Wielens schreef mij, dat hij deze foto ook heeft en op twee
na, alle namen weet. Ook Ineke te Brake-Antink reageerde, want zij herkende
haar vader, nr.7, Johan Jurjen Antink, geboren in 1912. Zij heeft de foto
vergeleken met een andere foto, waarop hij als 14-jarige, met paard en wagen de
boer op ging als beginnend kruidenier. Vandaar dat zij denkt dat deze foto
gemaakt zou kunnen zijn bij de oprichting in 1925. Van een kennis hoorde zij
dat nr. 10 de heer Menkhorst is en nr. 2 Schaperclaus. Mevrouw H. Koeslag-ten
Harkei herkende nr.13 haar vader Jan ten Harkei, geboren in 1905 en zal op de
foto zo'n 20 jaar oud zijn. En tenslotte kreeg ik van Hans Leppink een email.
Hij schrijft dat zijn moeder Willcmien Leppink-van der Las een groot aantal
namen weet van personen die op de foto van de postduivenvcreniging in Eibergen staan. Alleen worden de personen nr. 5 en 6 niet herkend. Zij denkt dat de
foto is gemaakt bij de huidige café De Klok, ter gelegenheid van het 5-jarig
bestaan van de vereniging. Tot zover de binnengekomen reacties. Een goed
resultaat, dank zij de hulp van onze lezers. Slechts één naam ontbreekt nog.
Iedereen bedankt.
Johan Baake
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Ons zoekplaatje: nieuwe opgave

Alhoewel dit niet zo'n oude foto is, ik schal uit de jaren zeventig, lijkt het mij
zeker de moeite waard om op zoek te gaan naar de namen van personen op deze
foto. Met het verstrijken van de tijd zal dit alleen maar moeilijker worden. Op
deze foto staan elf personen. Het lijkt erop, dat de foto op een kantoor is
genomen. Op een bord aan de achterwand staat 'Dirk van Alphen, sinds 1885,
lompen en metalen'. Zit de secretaresse bij de baas op de knie en zijn de beide
personen rechts, schutterskoningin en schutterskoning? Wie zal het zeggen?
Wie kent één of meerdere personen?
Waar en wanneer is deze foto gemaakt?
Was dit bij een bijzondere gebeurtenis?
Uw reacties zijn bijzonder welkom want het fotoarchief krijgt pas waarde wanneer de namen van de personen op de foto en tijd en plaats van de gebeurtenis
bij de foto genoteerd kunnen worden.
Reacties: graag schriftelijk of per email, zijn welkom bij:
J. Baake, Nieuwenhuizenstraat 5, 7161 VB Neede
E-mail: redactie@historischekringeibergen.nl

-54Boeken uitgegeven door de Historische Kring Eibergen en nog leverbaar (september 2012)
E H Wesselink (led ), Hendtik Odink 1889 197-^ FolUoie en Vroomheid m
Berkeiland, 1989

€

E H Wesselink, Kom vanavond met verhalen Eihergen m oorlogstijd
deel! De Jodenvervolging. \990
ded 2 - De moed der machtelozen, 1992
deel 3 - Hoe de oorlog is verdwenen, 1995

€ 1 2 00
€ 14,00
€ 15,00

J Baake (red ), Oud Rekken in heeld 1993

€

5,00

B H M te Vaarwel k, e a (red ), Boerenwerk Honderd jaar Afdeling Eihergen
van de Geldersche Maatschappij van Landbouw 1895-1995, \995

€

7,00

L A van Dijk, ties kan liejn Honderd jaar ijspret in Eibergen 1898 1998
1998

€

5,00

W Odink e a (red ), De Holt er Verzamelde gedichten van G Odink
1916 1978 1999

€ 7 00

5,00

E H Wesselink Geschiedenis van de Oude St Mattheus \an Eibergen
1500-2000, 2000
€ 14,00
(+ gratis H Odink (bewerking E H Wesselink), Kostgangers van onze
Lieve Heer Uit de geschiedenis van de Hervormde Gemeente Eihergen 1984)
B H M te Vaaiwerk, De Hof Te Vaarwerk en zijn bewoners 1188-1900, 2001

€ 18,00

E H Wesselink & G B Mddrse, Boerden/ en xeldnamen m Eihergen 2004

€20,00

B H M te Vaarwerk, e a (red ), In de baan van de windhoos De sloimramp
van 1 juni 1927 in de gemeente Eibergen, 2007

€ 15,00

J Baake, e a (red). De Bloemen^ymfonie Het wonder van Eibergen 2008

€20,00

L A van Dijk, 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 in tien verhalen, een selectie uit het
werk van EH Wesselink 2011

€ 15,00

Old Ni-js losse nummers 1 t/m 49 (aantal nummers uitverkocht)
50 t/m 73

€ 4,00
€ 5 00

Overige publicaties aan te schaffen via de HKE
Joop Brens, t/r mae/cen va«/?oJer/(-;, 1982
EU Wesschnk, Tien man en tachtig gulden CNS, ]985
Léon Hanssen, Leven in geleende tijd Over Menno ter Braak, 1992
Harrie Blanken, Q d ,De Zwohe school Basis van een 'kleine kern', 1997

€ 2,50
€ 5,00
€ 10,00
€ 7,00

Al deze uitgaven kunnen woiden besteld via het bestelbiljet of telefonisch via
Dick Somsen, Mallumse Molenweg 2^ 7152 AT Eibergen, tel 0545 472517
Website
Alle door de Historische Kring Eibeigcn uitgegeven publicaties, ook de met meei lever
bare, kunt u vinden op de website

-56Historische Kring Eibergen: Bestelbiljet boeken
Te sturen aan Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen (tel.: 0545472517).
Ik heb belangstelling vooi de volgende uitgavc(n) uit de lijst, vermeld in dc/e Old Ni-js:

Mijn naam
Adres
Postcode en plaatsnaam
Handtekening

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

Mijn naam
Adres
Postcode en plaatsnaam
De aanbrenger van een nieuw lid ontvangt als attentie het boek:
Leon Hanssen, Leven in f^eleende tijd. Over Menno ter Braak, 1992.

DrukkErij MaarsE bv

