
Oia Nifs 
Kroniek van Eibergen, Beltrum en Rekken 

In dit nummer o.a. 

Hanna van der 
NoordaaLeppink 

Sociale Woningbouw 
in Eibergen 

De Hemstea 

r 
Antoon te Nijenhi^i 
huisslachter 

Vot met den prötlel 

Uitgave december 2013  nr. 76 

i 'TM» iT»r1ffnrtwmuiyiMrTtrjp« ■Miiffft5iwrft¥r i.itiiiinaj. .firi'SriTTi-gtiMiTMArniTiiftkiffil^iiiiiTa'iiriitiiTtf ito--**-*^^^ ■ 



Old Ni-js is het orgaan van de Historische Kring Eibergen. 
Lidmaatschap/abonnement € 18,- per jaar bij automatische betaling. 
Toeslag bij betaling via toegezonden rekening € 1,50. 

Secretariaat 
secretariaat@historischekringeibergen nl 

I. Hensbroek-Haikema 
Postbus 139 
7150 AC Eibergen 
Leliestraat 54 
7151 GK Eibergen 
tel. 0545-473364 

Bank Rabo Eibergen 
Rek nr 31 64 48 095 

Ledenadministratie 

Bezorging Old Ni-js 

J W Scholl 
Nijenkerckestraat 
7482 ZX Haaksbergen 
tel.. 053-5721225 
wscholl@histoiischekringeibergen.nl 

D Somsen 
Mallumse Molenweg 23 
7152 AT Eibergen 
tel.:0545-472517 

Website 

www historischekringeibergen.nl 

J. Slokkers 
info @ hl stori schekringeibergen .nl 

Bestuur Historische Kring Eibergen 
A. van der Ziel, voorzitter 
I Hensbroek-Harkema, secretaris 
J W Scholl, penningmeester 
G Klein Willink-Odink, lid 
D Somsen, lid 
H Floois, lid 

Altena's Dijk 2 
Leliestraat 54 
Nijenkerckestraat 5 
Merelstraat 3 
Mallumse Molenweg 23 
Scholtenhagenweg 42-11 

7274 GN Geesteren 
7151 GK Eibergen 
7482 ZX Haaksbergen 
7151 TH Eibergen 
7152 AT Eibergen 
7481 VP Haaksbergen 

Foto omslag: In de deuropening Hanna van der Noordaa-Leppink met haar pleegzoon 
Jan Willem (Wim) van der Noordaa op de molorjiets. Circa 1920. 
(collectie museum de Scheper). 

Redactie Old Ni-js 
A van dei Ziel (hoofdredacteur), J. Baake, H. Sieben, H van Doorn en J Smits 
Redactieadres Altena's Dijk 2, 7274 GN Geesteren 
E-mailadres: redactie@historischekringeibergen.nl 

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is alleen toegestaan met schriftelijke 
toestemming van de auteur 

ISSN 1381-2548 
Stuksprijs Old Ni-js€ 5,00 
Oplage 1200 exemplaren 

mailto:wscholl@histoiischekringeibergen.nl
http://historischekringeibergen.nl
mailto:redactie@historischekringeibergen.nl


-1-

m Old Ni-IS 
Kroniek van Eibergen, Beltrum en Rekken 

27e jaargang nr. 76 december 2013 

Inhoud van dit nummer 

Van de redactie 2 

Berichten 4 

Onder de oude ginkgo biloba: museumnieuws 8 
Paul Punlman 

Hanna van der Noordaa-Leppink, een weduwe van staal 9 
Bert van der Ziel 

Sociale woningbouw in Eibergen (3) 32 
Johan Rutgers 

De Hemstea 46 
Hennie Wesselink 

Antoon te Nijenhuis, huisslachter 49 

Jansje van Dijk-Sijhrandij 

Handleiding bij de slacht en slachtrecepten 53 

Vot met den pröttel! 58 
Bertus te Raa 
Ons zoekplaatje: nieuwe opgave 61 
Johan Baake 



-2-

Van de redactie 
Wie herinnert /ich met het pand van Garage Thijsen & Van der Noordaa dat ooit 
naast het huidige Museum De Schcpci stond Dank/ij vcigeelde en dooi muizen 
aangevreten documenten van de zolder van Gerard van der Noordaa daagt een 
eeuwenoude geschiedenis, een geschiedenis waarin bij veel gelegenheden boi-
reltjes gedionken, pi aatjes gemaakt en belangujkc zaken verzwegen werden 
Maar duidelijk wordt wel dat Hanna van der Noordaa-Leppink zich ingespannen 
heeft om de erfenis van voiige generaties zo goed mogeli|k over te dragen aan 
de volgende. 
Neet kwaken (niet zeuren) maar aanpakken is ook het stramien van de verhalen 
over de (huis)slacht. De slacht van een koe of een varken was vroeger op de 
boerderij een bijzondere gebeurtenis die gepaard ging met veel gezelligheid. 
Familie, buren en kennissen kwamen het geslachte beest bewonderen. 'Vetpric-
zen' kon niet zonder borreltje en vrolijk gepraat Dat waren de leuke kanten van 
het beroep van huisslachter Voor het overige was het weik van huisslachter erg 
zwaar. Antoon te Nijenhuis vertelt daarover in een interview dat Jansje van Di|k 
in 1982 met hem had 
Dat met alleen de huisslachter keihard moest werken maar ook de boerin waar 
de koe of het varken werd geslacht, wordt duidelijk uit een oude handleiding bij 
de slacht. Daarin wordt beschreven wat de huisvrouw bi| de slacht allemaal 
moet doen en op welke wijze het vlees veiwerkt en houdbaar gemaakt moet 
worden. Niets mocht verloren gaan, letterlijk alles van het varken werd gebruikt. 
Johan Rutgers levert ons het derde en laatste deel ovei de Sociale Woningbouw 
in Eibergen U kunt lezen over hoe gaande weg hogere eisen worden gesteld aan 
sociale woningbouw. De bouw van 't Simmelink en de wijkverbetering van de 
Wcstenesch zijn daar voorbeelden van Opmerkelijk is ook hoe moeilijk demo
cratisering en participatie te realiseren zijn. De statuten van de Woningbouwver
eniging Eibergen-Neede gaven maximale zeggenschap aan de ledenraad. Dat 
idealistische uitgangspunt moest het echter afleggen tegen een weerbarstige 
praktijk Een proces dat zo typerend is voor de gang van zaken bij veel semi-
overheidsinstcllingcn in die tijd Ook leest u hoe de gemeente Ebergen worstel
de met de vanuit Den Haag voorgeschreven verzelfstandiging van woningbouw
corporaties terwijl momenteel, na financiële debacles elders in ons land, de cor
poraties door de politiek gedwongen worden om terug te keren naar kerntaak 
Onze oud-voorzitter Hennic Wesselink voelt zich nog steeds nauw betrokken bi) 
het werk van onze vereniging Hij heeft uit een lade een oud artikel opgediept 
dat nog met eerder gepubliceerd is Het gaat over de Hemstea, nu een straat die 
verknipt is in twee doodlopende stukjes, maar ooit een mooie landweg over de 
dekzandrug langs de zuidelijke oever van de Ramsbcek 
Natuurlijk is er ook weer het museummcuws van Paul Puntman, het zoekplaatje 
van Johan Baake en de dialectcolumn van Bertus te Raa 
Dit nummer staat dus weer barstensvol met interessant Old Ni-|s Wi| wensen u 
veel leesplezier 
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De Historische Kring Eibergen en Museum De Scheper organiseren 

Filmfestival 2014 
Theater 't Spieker in Eibergen 

Zondag 2 maart 2014 
Aanvang: 14.30 uur 
Toegangsprijs € 5,-. 

Kaartverkoop vanaf 4 februari 2014 
Museum De Scheper, 0545 471050, info@museumdescheper.nl. 

Het museum is geopend van woensdag t/m zaterdag 
tussen 13.00 en 17.00 uur. 

Gereserveerde kaarten kunnen t/m 1 maart afgehaald worden in het museum. 
Daarna aan de zaal. 

Indien nog beschikbaar kunnen kaarten aan de zaal gekocht worden. 

PROGRAMMA Filmfestival 2014 
Op het programma staan films over de bekende streekhistoricus Hendrik Odink 
(gemaakt door Ben Tragter), de familie Odink (gefilmd door Gcrrit Odink), het 
Sinterklaasfeest, in de zeventiger jaren op de Sint Jozcischool, de Paalhaar-
school en de Gemavo en een aantal films over huldigingen van diverse leden 
van de brandweer in het begin van de tachtiger jaren (gefilmd door Arie Wen-
si nk en Jan Schaperclaus). 
Meer informatie vindt u t.z.t. in de media. 

De belangstelling voor het Eibergse Filmfestival is keer op keer overweldigend. 
In 2013 faalde tot onze spijt de organisatie bij de voorverkoop van kaarten. Er 
werden meer kaarten verkocht dat er plaatsen beschikbaar waren. Een aantal 
bezoekers met een geldig plaatsbewijs moest teleurgesteld worden. Die verve
lende situatie zal zich niet herhalen want dit keer hebben alle kaarten een stoel-
nummer. 

mailto:info@museumdescheper.nl
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Biografie van burgemeester Cappetti 
Onlangs is een schitterende biografie ver
schenen van Frans Cappetti die van 1972 tot 
1988 burgemeester van Eibergen was. Een 
toevallige omstandigheid was aanleiding tot 
deze biografie. De auteur, E.P. (Peter) Rut
gers, is na het beëindigen van zijn werkzaam
heden bij de opleiding bestuurskunde van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, in Eibergen 
komen wonen. De woning die hij in 2008 
betrok bleek te hebben toebehoord aan Frans 
Cappetti. 'Cappetti was een heel goede bur
gemeester ', zo werd Peter Rutgers door velen 
in zijn nieuwe omgeving verteld. Hoezo?, 
dacht hij als bestuurskundige. Zo ontstond 
het idee om een uitvoerig onderzoek te doen 
naar persoon en carrière van Frans Cappetti. 

Het is een zeer lezenswaardig boek geworden, niet alleen voor hen die geïnte
resseerd zijn in bestuurskunde of in locale politiek. Iedereen die belangstelling 
heeft voor andere tijden zal er van smullen. Het boek is een bevestiging van wat 
de bekende schrijver Sebastiaan Haffner ooit schreef: "Wie iets van een bepaal
de tijd wil begrijpen, moet biografieën lezen, en dan niet die van staatslieden, 
maar de in aantal veel te schaarse biografieën van gewone burgers'. 
Peter Rutgers heeft van Cappetti een gewoon mens gemaakt. Niet per se een 
groot bestuurder maar een man met passies, idealen, trauma's, frustraties en per
soonlijke tekortkomingen. Met deze biografie wordt de tijd waarin hij leefde 
opnieuw tot leven gebracht. Het is allemaal zo typerend voor die tijd. Zoals de 
ellende van de oorlog waar Cappetti, evenals velen van zijn generatie, nooit 
over wilde spreken. De dokterszoon uit Ulft die voorbestemd was om priester te 
worden en uiteindelijk bestuursambtenaar in Nederlands-Nieuw-Guinea werd en 
als een 'geseculariseerde missionaris' Papoea's probeerde te redden. Het koloni
ale verleden van Nederland dat ondanks alle goede bedoelingen volledig stuk 
liep. De bevlogenheid waarmee Cappetti streed voor meer openheid van de kerk 
en modernisering van de theologische opvattingen. Zijn belangstelling voor 
lees- en gespreksgroepen. De liedjes van Edith Piaf, Peter Schaap en Reinhard 
Mey waar Cappetti zo van genoot. U kent waarschijnlijk nog dat lied van Rein
hard Mey uit 1974: Gute nacht Freunde, es wird Zeit für mich z,u gehn, was ich 
noch Z.U sagen hatte, dauert eine Zigarette, und ein letztes Glas im Stehn. De 
algemene angst voor de atoombom van Rusland en het tumult in Eibergen bij de 

Berichten 

Fransjöppetti 
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bouw van een atoomschuilkelder. De bestuurder Cappetti die streed voor een 
zorgvuldige democratische besluitvorming maar oh zo sterk en dominant bezig 
was om zijn visie op de ander over te brengen c.q. door te drukken. Het dorp 
van veen en olie Schoonebeek waar hij eerder burgemeester was. Het politieke 
bedrijf in Eibergen, het eerste vrouwelijke raadslid in Eibergen (Truida Hoois-
ma) en nog veel meer. Echt een heerlijk boek om te lezen en in gedachten als
maar 'oh ja' te roepen. 
Het boek is te koop bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetin-
chem of rechtstreeks bij de auteur: Peter Rutgers, Mallumse Molenweg 23, 1725 
AT Eibergen, tel.: 0545 286991, e-mail: e.p.rutgers@gmail.com. 

Oer, cultuur-historisch tijdschrift voor 
Achterhoek en Liemers 
Voor degenen die niet genoeg hebben aan ons 
eigen blad Old Ni-js en die naast de historische 
verhalen over de voormalige gemeente Eibergen 
ook geïnteresseerd zijn in de historie en het eige
ne van onze streek, is er het tijdschrift Oer. 
Dit tijdschrift is nog jong. Het is ontstaan nadat 
in 2011 het Staring Instituut en het Streekarchi-
variaat Regio Achterhoek zijn opgegaan in het 
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Oer 
vervangt in feite Den Schaorpaol dat uitgegeven 
werd door het voormalige Staringinstituut. 

Oer is een schitterend blad. Het verschijnt vier keer per jaar. Een abonnement 
kost 22,50 euro. 
U kunt zich als abonnee aanmelden met een mail naar: info@ecal.nu met ver
melding van naam en adresgegevens en datum van gewenste ingang van het 
abonnement. U kunt ook even bellen: 0314 787078. 

Herinnering aan Willem Sluiter 
De Eibergse dichter en dominee Willem Sluiter (1627-1673) was in 1673 in 
Zwolle om zijn zwager, die arts was, te consulteren. Daar in Zwolle komt Sluiter 
te overlijden. Hij werd begraven in de Grote Kerk aldaar. Een herinnering aan 
zijn graf was er tot voor kort niet. 
Op zaterdag 21 september 2013 onthulden burgemeester Hein Bloemen en Her
man Schepers, grondlegger van Museum De Scheper, een bronzen plaquette in 
de Grote Kerk te Zwolle ter herinnering aan Willem Sluiter. Het kunstwerk werd 
gemaakt door de beeldhouwer Anton ter Braak uit Gelselaar. Het initiatief voor 
deze blijvende herinnering werd genomen door Arend Heideman uit Gelselaar. 
Hij is een groot liefhebber van het werk van Sluiter en schreef enige jaren gele-

.\-uj>eiMiHm^iJi^mimÊSÊ^)s&iiMmiiiÊ 
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den een boekje Willem Sluiter anno nu. De kleine leeuwerik, met een levensbe
schrijving en een bloemlezing uit zijn werk. 
In een volgend nummer van Old Ni-js meer over het oude 'Sluterboek', de stich
telijke liederen die Sluiter maakte omdat hij vond dat de liedjes die de mensen 
in Eibergen destijds zongen 'weerzinwekkend van platheid' waren. 

Oude Berkel gedegradeerd tot Oude Ramsbeek? 
Henk Wansink, u welbekend omdat hij vroeger een winkel voor woninginrich
ting had aan de J.W. Hagemanstraat, nu wonend in de Whemerhof, ontving 
evenals alle buurtbewoners een brief van de gemeente over baggerwerkzaamhe-
den in de 'Oude Ramsbeek'. Hij belt ongerust naar de historische kring. Achter 
de Whemerhof ligt toch de oude Berkeltak en niet de Oude Ramsbeek? 
BerkelBericht, het informatiekatern van de Gemeente Berkeiland, maakt op 24 
september 2013 de verwarring nog groter. De eerste helft van pagina 1 gaat over 
het project 'Beleefde Berkel' en geeft informatie over een investering van mil
joenen om van de Berkelzone ten noorden van Eibergen een aantrekkelijk recre
atief gebied te maken. Een onderdeel van dit project is de verlenging en aanslui
ting op de Berkel van de 'oude Berkeltak'. Op de tweede helft van diezelfde 
pagina geeft de gemeente informatie over de noodzakelijke baggerwerkzaamhe-
den in de 'Oude Ramsbeek'. 
Ambtenaren van de gemeente Berkelland geven ons desgevraagd uitsluitsel. 
Voor de gemeente is de oude Berkeltak nog steeds de 'Oude Berkel'. Maar het 
Waterschap Rijn en Ussel noteert in alle stukken en op alle kaarten consequent 
'Oude Ramsbeek'. Daar is kennelijk weinig aan te veranderen. 
U en wij weten in ieder geval dat zowel de verlenging en aansluiting op de Ber
kel als de uitbaggering van het watertje bedoeld zijn om vanuit het botenhuis 
van de Berkcischippers met de Berkelzomp over de Berkel te kunnen blijven 
varen. 

Reisje Historische Kring Eibergen 
Op 15 mei jl. was weer het jaarlijkse uitstapje van onze kring. Volgens planning 
vertrokken we om 8.45 uur met de bus van Hartemink. Via Liinten reden we 
richting de Duitse autobaan B3I richting het noorden. Onderweg werd ons in de 
bus koffie aangeboden. 
Circa 10.30 uur waren we dus op de parkeerplaats bij Bourtange. Na een korte 
wandeling kwamen we op het Marktplein van Bourtange. Allereerst stond op het 
programma Koffie met Groninger Koake in café-restaurant 's Lands Huys. Om 
12.00 uur werden we verwacht in gebouw "de Poort" alwaar we een film kon
den bewonderen over de geschiedenis van de vestingstad Bourtange met zijn 
vijf bastions aangelegd door Willem van Oranje in 1580, op een zandrug 
genoemd tange, in het moerasgebied op de grens met Duitsland. De vesting 
werd in 1593 voltooid onder graaf Willem Lodewijk van Nassau. Hierna werden 
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we in 2 groepen ingedeeld en rondgeleid door een gids door het prachtige oude 
stadje, waarna wij nog op eigen gelegenheid konden rondsnuffelcn. 
Om ca. 13.45 uur werden we weer bij de bus verwacht om richting Dedemsvaart 
(Avereest) te rijden, met onderweg een klein beetje regen. Daar bezochten we de 
Kalkovens. We werden ontvangen in de "gashouder" met koffie en een lekkernij 
en een uitleg door een bestuurslid van de Historische Vereniging Avcreest. Deze 
vereniging heeft plm. 1800 leden en heeft grotendeels op eigen kracht de ovens 
en bijbehorende gebouwen gerestaureerd. Hierna volgde een rondleiding met de 
lokale gidsen door de voormalige kalkovens en het museum. Om ca 17.00 uur 
zijn we weer vertrokken richting Laren Gld. met als eindbestemming restaurant 
"t Langcnbaergh" waar we konden genieten van een koud- en warm bufict met 
als afsluiting een toetje. 
Om 20.00 uur weer in de bus voor de laatste kilometers van het "schoolreisje" 
en om ca 20.45 uur waren we in Eibergen op de plek waar we waren ingestapt. 
Ons rest alleen nog om de reiscommissie te bedanken voor deze prachtige dag. 
De 'buitenlanders'Trudy en Ben Nijhof. 
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Onder de oude ginkgo biloba: museumnieuws 

Openluchttheater bestaat 60 jaar 
Museum de Scheper gaat in mei en juni haar rol meespelen bij 
de 60e verjaardag van het Openluchttheater. Samen met de 
Historische Kring Eibergen, muziekvereniging Excelsior, de 
Huve, de Raad van Kerken, folkloristische dansgroep de Plag-
gemeiers en andere partners in deze zestigjarige geschiedenis 
wordt dit voorjaar groots gevierd dat het Openluchttheater 
zestig jaar is en opnieuw springlevend. Het draagvlak onder 

de bevolking is groot en het belooft dus ook een stevig feest te worden. Voor de 
historische kring en het museum speelt natuurlijk de geschiedenis een grote rol. 
Het Openluchttheater is altijd een belangrijk element geweest in de cultuur en re
creatie van Eibergen. Hoogtepunten als de Bloemensymfonie, het Folkloristisch 
Festival en de reeks popconcerten krijgen bij deze verjaardag de nodige aandacht. 
Daarom vragen wij de lezer van Old Ni'js ook om foto's, filmfragmenten, herin
neringen en anekdotes. Uw inbreng roept bij anderen weer allerlei herinneringen 
op en kan zomaar weer aanleiding zijn voor nieuwe initiatieven. U kunt in het 
bezit zijn van leuke en soms unieke opnames (in beeld en in geluid) en u kunt uw 
leukste herinneringen met anderen delen. 
Museum de Scheper gaat een expositie inrichten met foto's en filmfragmenten. 
Waar mogelijk laten we er de bijbehorende muziek ook bij horen. En hoe we ver
haaltjes het beste aan het publiek voorleggen, daar gaan we nog een goede manier 
voor bedenken. We willen de Bloemensymfonie graag zo levendig mogelijk in 
beeld brengen. Er zal ook toneel, dans, cabaret en muziek geprogrammeerd wor
den, laat dat maar aan het Openluchttheater over. Er zijn contacten met volks
dansgroepen, muziekgroepen en met kinder- en jeugdtheater. 
Dit zijn het soort museale activiteiten, die u van ons gewend bent en waaraan je 
kunt zien dat het museum stevige wortels heeft in de Eibergse samenleving. Het 
museum is niet alleen het archief en het geheugen van de samenleving, maar vormt 
en bewaakt ook de identiteit van de Eibergse gemeenschap. Dat maakt ons mu
seum ook aantrekkelijk voor de inwoners en bezoekers van Eibergen. 

Frans Cappetti in museum de Scheper 
Enige tijd geleden verscheen de biografie van Frans Cappetti, oud-burgemeester 
van Eibergen. Elders in dit nummer vindt u een recensie van dit boek. De auteur, 
Peter Rutgers, geeft zondag 9 februari 2014 van 14.00-16.00 uur in museum de 
Scheper een lezing over de persoon en de carrière van Cappetti. Tevens zal hij in
gaan op het genre biografie als medium voor historisch onderzoek. Ook is er ge
legenheid om het boek aan te schaffen. De toegang is gratis. 

Eibergen, november 2013 Paul Puntman, adviseur Museum de Scheper 
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Hanna van der Noordaa-Leppink, een weduwe van staal 

Om kort te gaan 
Deze geschiedenis speelt zich af in en rond een eeuwenoud, inmiddels verdwe
nen pand aan de Grotestraat 43 in Eibergen, tegenover de oude kerk. Het stond 
naast het huidige Museum de Scheper, daar waar nu de winkel van Scapino deze 
oude historie staat te ontkennen. In de 18' eeuw was het een kleine boerenbe-
doening zoals bijna alle panden aan de Dorpsstraat. Enkele generaties Honhof 
hebben er toen gewoond. Dankzij met verstand gesloten huwelijken en zorgvul
dig opgestelde testamenten, ging het pand van de familie Honhof naar de fami
lie Tuinder en ten slotte naar de familie Van der Noordaa. Bij die laatste over
gang heeft de familie Leppink een belangrijke rol gespeeld. Over al die families 
zijn bij/ondere verhalen te vertellen. De Honhofs waren niet alleen landbouwer 
maar ook bierbrouwer. In die familie komen we ook een orgelbouwer tegen. De 
wijdvertakte familie Tuinder heeft in Eibergen en Borculo verschillende smede
rijen gehad. De familie Leppink komt in beeld wanneer B.J. (Hanna) Leppink 
uit Haaksbergen trouwt met Jan Tuinder. Hanna Leppink wordt na enkele jaren 
weduwe en trouwt dan met de uit Amsterdam afkomstige smid Gerhardus 
Jacobus van der Noordaa. In die periode komt ook Hanna's broer Jan Leppink 
als schoolmeester naar Eibergen. Hij woont vele jaren in bij zijn zwager en 
schoonzus Van der Noordaa-Leppink. Meester Leppink wordt een invloedrijk 

Hanna van der Noordaa-Leppink met haar 'kleinzoon' Gerard van der Noordaa. Circa 
1938. (fotoalbum Gerard van der Noordaa) 
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man vanwege zijn grote verdiensten op het gebied van landbouwonderwijs en 
landbouwontwikkeling. Na enkele decennia wordt Hanna Leppink opnieuw 
weduwe. Ze moet dan alle zeilen bijzetten om de erfenis van vorige generaties 
in goede orde te kunnen overdragen aan de volgende generatie. Deze weduwe 
van de smeden Tuinder en Van der Noordaa moet in haar optreden een vrouw 
van staal zijn geweest. 

Voorspel 
De aanzet tot deze geschiedschrijving wordt geleverd door Gerard van der 
Noordaa (1935) die aan de Groenloseweg woont, achter het tankstation amiGo. 
Gerard meldt de redactie van Old Ni-js dat hij op zolder talrijke paperassen en 
documenten bewaart van de voormalige smederij van Van der Noordaa, later het 
garagebedrijf Thijsen & Van der Noordaa aan de Grotestraat in Eibergen. 

Hel }i,ai ui^chedi ijl l hijsen & Van der Nooi dcui lui de ini^i i/pende \ ei houn in^ I oto circa 
1960. (fotoalbum Gerard van der Noordaa) 

Als schooljongen keek ik vol bewondering naar de Fiats die daar in de jaren 50 
en 60 verkocht werden. Fraaie Italiaans vormgeving, wel iets anders dan dat 
saaie oude VW brilletje van mijn vader. Tegenwoordig fascineren mij oude 
foto's van de Grotestraat. Het mag dan wel zo zijn dat in de beleving van de 
aannemer/dichter Gerrit Odink (1916-1978) ut plaetsken dat Eiharge heet, altied 
zo stille en dood was, maar de huizen en gevels langs de Grotestraat waren in 



-11-

vroegere tijden sprookjesachtig mooi. 'le'j vindt ter bi'jkans niks van weer\ 
schreef Bennie Meulenkamp ooit in Old Nijs. Zo is het ook gegaan met het 
eeuwen oude pand van Van der Noordaa. Het ging verloren in de drang naar 
modernisering. Natuurlijk weet ik drommels goed dat achter die mooie oude 
gevels van toen het leven allerminst sprookjesachtig was. Het leven was mis

schien wel veel harder dan nu het geval is. Toch is mijn nieuwsgierigheid 
gewekt. Ik ga met Gerard aan de praat en ik ga 'graven' in dozen met oude 
papieren en albums met foto's. 

'Vroeger werd er nooit gepraat' 
Gerard vertelt dat zijn vader. Jan Willem (Wim) 
van der Noordaa (19021980) op vierjarige leeftijd 
werd ondergebracht bij zijn oom en tante, Gerar

dus Jacobus van der Noordaa (18691921) en Bar

tha Johanna (Hanna) Leppink (18631946). Waar

om is Wim niet bij zijn eigen ouders in Utrecht 
maar bij het kinderloze echtpaar Van der Noordaa

Leppink in Eibergen opgegroeid? Zou er iets aan 
de hand zijn geweest waar men in de familie liever 
niet over sprak? 'Ik weet het niet, ik weet sowieso 
weinig van vroeger', zegt Gerard, 'want ze zeiden 
vroeger niks, er werd nooit gepraat'. Het lijkt een ,, , , ., , 

° '̂  "̂  ■" Gerard van der Noordaa op 
mysterie maar waarschijnlijk was het in die tijd j,,,f,,ii^, i,,j,ijj (f„,oalhum 
nauwelijks bijzonder. Herman Schepers weet Gerard van der Noordaa) 
meerdere families in Eibergen te noemen waar 
hetzelfde gebeurd is. Een kinderloos echtpaar dat een kind overnam van familie

leden die wel gezegend waren met (veel) kinderen. Tegenwoordig hebben we 
dankzij de medische wetenschap andere methodes om alsnog nageslacht te krij

gen, maar dat geeft veel 'gedokter'. De huidige discussie over draagmoeder

schap is ook zeer gecompliceerd. Vroeger ging het kennelijk eenvoudiger. Men 
regelde het in de familiekring. Dal was de gemakkelijkste manier om een kin

derloos echtpaar van een erfgenaam te voorzien en familiebezit binnen de fami

lie te houden. Op 10 januari 1923 laat de Hanna van der NoordaaLeppink haar 
testament opmaken door notaris G.P. ter Braak. 'Ik verklaar tot mijn eenigen en 
algehelen erfgenaam te benoemen mijnen bij mij inwonenden aangehuwden 
neef Jan Willem van der Noordaa, geboren te Utrecht den dertienden september 
1902 uit het huwelijk van den broer van mijn overleden man Jan Willem van der 
Noordaa met Bernardina Christina Linschoten'. 

Tussen alle zakelijke papieren tref ik slechts twee persoonlijk briefjes aan, beide 
uit 1926. Het ene is in Laag Soeren geschreven door Berdien (van der Noordaa

Linschoten) en is gericht aan Hanna. Berdien schrijft dat ze de brief van Wim 
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In de deuropening Hanna van der 
Noordaa-Leppink met haar 
pleegzoon Jan Willem (Wim) van der 
Noordaa op de motorfiets. Cirea 
1920. (collectie museum de Scheper) 

heeft ontvangen en dat hij van 
plan is om dinsdag avond bij haar 
te komen en dan de volgende dag 
naar Hengelo gaat. 'Mocht het 
anders lopen dan komt Wim toch 
even bij je aan op de terugreis en 
ik ook. Ik hoop maar dat hij er 
gauw af is. Nu dan, tot ziens'. 
Het andere briefje is van Wim 
vanuit het ziekenhuis in Hengelo 
en is gericht aan zijn tante 
Hanna. Daarin meldt hij dat hij 
niet eerder dan maandag gehol
pen wordt en dat hij zich verder 

goed voelt. Wat er preciesgaande is weten we niet maar duidelijk is dat Wim 
nog contact heeft met zijn natuurlijke moeder in Laag Soeren. 

Het Schild 
We gaan ver terug in de tijd. U kent waarschijnlijk wel de afbeelding van de 
oude Dorpsstraat uit 1729, een tekening van C. Pronk. Een lange rij boerderijt
jes met de deeldeuren aan de straat. Nagenoeg iedereen, ook een ambachtsman, 
had een kleine boerenbedoening. In het bewuste pand tegenover de kerk woonde 
destijds de familie Honhof. In oude doop- en trouwboeken van de kerk kom je 
die naam veel tegen. Jan Honhof (Jans zoon) die in 1759 trouwde met Hendrina 
Antonia Harbers, houdt al een soort boekhouding bij. Het is een van de oudste 
documenten van de zolder van Gerard van der Noordaa. Jan Honhof lijkt een 
dagloner die tevens bier en jenever levert. Zijn klandizie bestaat onder meer uit 
De Reuver in Mallem, Jan Bekking in Rekken, Hendrik Nijland, Barent Nys-
sink, en Jan Hendrik Kiskamp. Hij noteert per klant en datum de werkzaamhe
den die hij verricht heeft (een dag of een halve dag helpen met grasmaaien, 
schadden maaien, plaggen varen of dorsen) en daar tussendoor staan de leverin
gen van drank. Meestal staat daarbij een toelichting. Geregeld gaat het om een 
overlijden en opvallend vaak betreft het een kind. Jan Honhof noteert: 'hij de 
begrafenisse' of 'groevenbier in het sterfhuis' of 'een halve kan jenever voor 
grafmakers' of 'bij het overluiden'. Er wordt rond begrafenissen heel wat bier en 
jenever gedronken, dat is wel duidelijk. Maar dikwijls staat bij leveringen van 
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drank ook: 'voor een koe' of 'voor een paard'. Hoogstwaarschijnlijk is er dan een 
koe of een paard verhandeld. Wanneer het 'handje klap' op de veemarkt leidt tot 
een overeenkomst dan hoort daar 
altijd een gelukwens bij, een geluk

wens die bekrachtigd wordt met één 
of meer borrels. Degene die geld 
beurt, de verkoper, trakteert. 

(Het echtpaar Jan en Hendrina Hon

hofHarbers krijgt meerdere kinderen. 
Een van hen is Derk Honhof die in 
1765 wordt geboren. Hij trouwt in 
1793 met Gesina Hartgerink uit Mal

lum. Derk, landbouwer en bierbrou

wer, heeft ook een tapperij. De locatie 
is goed voor een tapperij. Op het 
Schild, zoals de openruimte bij de 
oude kerk vroeger werd genoemd, 
was ook de dorpspomp waar vrouwen 
water haalden en nieuwtjes uitwissel

den. Aan de tap van Derk Honhof 
hadden mannen hun eigen variatie op 
de nieuwsberichten. 

] 
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Interieur van de oude woning, (fotoalbum 
Gerard van der Noordaa) 

Orgelbouwer Hendricus Honhof 
De familie HonhofHartgerink bezit geld 
en grond. Dat betekent werk voor de 
plaatselijke notaris Gerrit ter Braak. Een 
van de vele aktes die ik tegenkom, in dit 
geval een akte uit 1832 waarin de nala

tenschap van Gesina HonhofHartgerink 
geregeld wordt, vermeldt de namen van 
hun vijf kinderen met hun beroepen. Dan 
blijkt hun zoon Hendricus Honhof 'orgel

makersleerling'. De relatie is snel gelegd. 
In de Hervormde Kerk in Haaksbergen 
staat een schitterend orgel dat in 1864/65 
is gebouwd door H. Honhof uit Eibergen. 

Hel orgel in de Hervormde Kerk in Haaks
bergen (www.ko.se hin.ski.nl/hervkerkhaak.s
hergen.htm) 

http://www.ko.se
http://hin.ski.nl/hervkerkhaak.s
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Diverse beroepen 
Interessant is ook wat de andere kinderen doen. Zoon Jan Honhof is 'fuselier in 
de derde Kompagnie van het eerste bataljon der veertiende afdeeling nationale 
infanterie'. Tijdens het passeren van de akte is hij 'bij het leger te velde'. Hij 
laat zich vertegenwoordigen door de koopman Stoffer Niessink. Later komen 
we Jan tegen als Berkelschipper. Zoon Herman Honhof is in 1832 nog minderja
rig. Later blijkt hij koopman in manufacturen te Amsterdam. 
Dochter Johanna Wilhelmina Honhof is getrouwd met Johannes Hendrik Bruist, 
commies der directe belastingen te Borculo. De oudste dochter. Janna Geertruud 
Honhof is in 1818 getrouwd met de smid Gerrit Jan Tuinder. Huis, erf, schuur 
en het overgrote deel van de landerijen rond Eibergen gaan bij de boedelverde
ling naar het echtpaar Tuinder-Honhof. 

Van bier en jenever naar smidswerk 
De geschiedenis van de smeden Tuinder wordt uitvoerig beschreven door Hen
drik Odink in zijn verhaal over de eeuwenoude smederij op de hoek van de Gro
testraat en de Laagte. Deze smederij, afgebroken in 1964 toen de Zwikkelaars-
weide werd opgehoogd en veranderd in parkeerterrein, dateerde uit 1698 en was 
een aantal generaties in bezit van de familie Bouwmeester. De laatste Berent 
Bouwmeester overlijdt in 1790 en in datzelfde jaar hertrouwt zijn weduwe, 
Maria Wenninkmeulen, met de smid Jan Tuinder. Hun oudste zoon. Arend Ber
nard Tuinder volgt zijn vader op in de oude smidse. De tweede zoon, ook een 
Jan, vestigt zich als smid aan de Grolse straote (nu J.W. Hagemanstraat) waar 
later Rietman zijn groentewinkel had. De derde zoon, Gerrit Jan Tuinder, trouwt 
in bij zijn schoonouders Derk en Gesine Honhof-Hartgerink. Zodoende wordt 
de tapperij/bierbrouwerij aan het Schild een smederij. Dat betekent niet dat de 
drankleveranties geheel voorbij zijn. In de boekhouding van G. J. Tuinder staat 
tussen al het geleverde smidswerk zo nu en dan ook de levering van bier en 
jenever. Zo moet J. Hiddink in 1830 niet alleen nieuwe ankers en de reparatie 
van een slot betalen maar ook drie en een halve gulden voor een halve ton bier 
op de begrafenis van zijn vrouw en zestig cent voor een kan jenever in het sterf
huis. De metselaar F. Simmelink betaalt naast de kosten van allerlei smidswerk, 
twee gulden en tien cent voor jenever. De klantenkring van Tuinder is divers. 
Opvallend veel schippers: Anton Smit, D. Schegger, J.D. Abbink (aan hem 
wordt zelfs een pistool geleverd), B. en G. ter Weeme, Antonie Bals en Jan Hof
man, een zwager van Tuinder. Verschillende dagloners zijn klant zoals B. 
Bonenkamp en J.B. Boeyink. Jan ter Beek is karreman en J. Blankvoort kuiper, 
aldus het klantenboek. Minder in aantal zijn grotere boeren zoals Laarberg op 
Scholte in Hupsel, Jan Saaltink op de Horst te Olden Eibergen, Jan Bisperink op 
't Loo, A. Vunderink op Koelman in Mallem. Het smidswerk bestaat uit het 
beslaan van paarden en het leveren of repareren van scheppen, schoffels, gre
pen, klinken etc. Er worden ketels gelapt, koffiemolens gescherpt, hoepels op 
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het wiel van kruiwagens gemaakt. In het dorp is dokter Ellerbeck klant. De tex
tielfabrikant J.B.P Bouquié (van de zogenaamde Kastanjefabriek) is in 1840 een 
grote opdrachtgever. Voor J. Prakke wordt in 1828 ijzerwerk aan een kinderwa
gen geleverd. 

Geld en grond 
Gerrit Jan Tuinder lijkt goede zaken te doen. Daar komt bij dat hij van zijn 
schoonouders (Derk en Gesina Honhof-Hartgerink) niet alleen huis, schuur, erf 
en bierbrouwerij erft maar ook 'koeweiden in den Hasselt' en 'bouwland in den 
Esch'. Van zijn zwager, Herman Honhof, manufacturier in Amsterdam, koopt hij 
in 1852 diens erfdeel ('gronden op den Jukkenberg'). In 1853 is Gerrit Jan Tuin
der een van 'de beregtigden bij de verdeling van heidegronden der mark Eiber
gen'. Het gaat dan om gronden in Olden Eibergen, het Henneslat, de Jukkenberg 
en langs de Hupselse landweer. 
Het echtpaar Tuinder-Honhof krijgt negen kinderen, zo vertelt Hendrik Odink. 
De oudste, Manus Herman, geboren in 1818, vestigt zich in 1843 als smid in 
Borculo en wordt de stamvader van de Tuinders daar. Een andere zoon, weer 
een Jan (1826-1891) zet het bedrijf van zijn vader voort en erft de verschillende 
landerijen die zijn vader bezat. Deze Jan Tuinder wordt in 1858 door Burge
meester en wethouders van de gemeente Eibergen benoemd tot 'machinist 
brandmeester'. In 1866 koopt hij in opdracht van zijn moeder. Janna Geertruud 
Tuinder-Honhof, op een veiling in 'het logement De Kroon' een stuk weiland 
De Hasselt in Holterhoek. In 1884 wordt deze Jan Tuinder de eerste man van 
Bartha Johanna (Hanna) Leppink (1863-1946) 

Geld trouwt met geld 
Mijn eigen grootvader vertelde zo nu en 
dan een vroeger bekende grap. 'Dat je 
arm geboren bent kun je niet helpen 
maar als je een arme vrouw trouwt is 
dat je eigen schuld'. De waarheid die 
door het gaatje van de grap giert, werd 
vroeger goed begrepen. Geld trouwt met 
geld. 
Genoemde Jan Tuinder, een man met 
geld, grond en een goed lopend smids-
bedrijf, is al 58 jaar wanneer hij met de 
21 jarige Hanna Leppink trouwt. Zij is 
afkomstig van erve Morsinkhof in 
Haaksbergen. Uit een erfenis van een 
tante van haar, brengt ze enkele hecta
ren heide en veengronden in. 

Bartha Johanna (Hanna) Leppink 
{fotoalbum Gerard van der Noordaa) 
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'Niet onbemiddeld in haar stand' 
Zeven jaar later, in 1891, overlijdt Jan Tuinder Hanna Leppink, nog maar 28 
jaar oud, is dan een rijke weduwe, dus een goede partij voor de 22 jarige smid 
Gei hardus Jacobus van der Noordaa (1869-1921) Deze was in Amsterdam 
geboren en kwam uit een, wat wij nu noemen, goed middenstandsmilieu Zijn 
vader, Jan Willem van der Noordaa, telegrafist/commies posterijen, overleed in 
1917 in Apeldoorn Zijn moeder, Alida Fredeiika Overkamp, ging toen bij haar 
zoon in Eibergen wonen Ze overleed daar op negen december 1921 Grootva
der, Carel Floris van der Noordaa, was ooit commies te paard Hij zal waar 
schijnlijk een functie bij de belastingdienst of douane hebben gehad Hij en zijn 
vrouw Aleyda Maria van der Well zijn overleden in Neede respectievelijk in 
1843 en 1868 
De Achterhoek was dus geen onbekend terrein voor de Van der Noordaa's Toch 
blijft het gissen hoe G J van der Noordaa vanuit Amsterdam in Eibergen is 
beland Mogelijk is er een verband met de spoorlijn die sinds 1884 meei mensen 
van elders naar Eibergen bracht Wie weet heeft de stationschef in Eibergen, die 
een broer was van de toenmalige smid Te Biesebeek aan de Simmelinkstraat, 
een tip gegeven aan deze reiziger In ieder geval weten we dat Van der Noordaa 

knecht en waarnemer werd in de smede
rij van de weduwe Tuinder (Hanna Lep
pink) Op 1 juni 1892 schreef de 
gemeente Eibergen een brief waarin 
geadviseerd werd over een verzoek van 
G J van der Noordaa, loteling voor de 
gemeente Amsterdam en nu smids 
knecht bij de weduwe J Tuinder, om 
hem te ontheffen van de verplichting 
een maand dienst te doen Men schreef, 
dat haar man op 27 oktober 1891 over
leed en de smederij alleen gedreven 
werd door adressant 'Als hij voor een 
maand ondet de wapenen moet, lijdt de 
zaak grote schade, tenzij ziJ een behoor
lijke plaatsvervanger kan vinden Zij is 
met onbemiddeld in haar stand, toch is 

Gerhardus Jacobus van der Noordaa h^t verzoek van adressant voor haar 
(fotoalbum Gerard van der Nootdaa) gewenst 

Meester Leppinl^ 
In hetzelfde jaar als waarin weduwe en smidsknecht tiouwen (1892), wordt 
Hanna's broer Jan Leppink in Eibergen als onderwijzer benoemd Hij gaat inwo
nen bij zus en zwager Van der Noordaa aan de Grotestraat Meester Leppink 
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wordt in Eibergen een bekende persoonlijkheid. Hij levert een grote bijdrage 
aan het landbouwonderwijs en is een van de initiatiefnemers van de Coöperatie
ve Landbouwvereniging. Leppink weet wat hij waard is. Dankzij een keiharde 
onderhandeling met de gemeente wordt zijn jaarsalaris in 1901 verhoogd van 
f 600,- naar f 750,-. U kunt over het krachtige optreden van meester Leppink 
veel meer lezen in het levensverhaal dat Leo van Dijk schreef in Boerenwerk, 
een uitgave van de HKE en de Landbouwmaatschappij ZMO, 1995. 

Meester Leppink. de stuwende kracht Anna Maria Ankele, het Lutherse wees
achter het landbouwonderwijs in Eiber- meisje uit Amsterdam dat later, in 1909, 
gen en omgeving. Circa 1915. trouwde met Meester Leppink. 
(fotocollectie museum de Scheper) (fotoalbum J. de Leeuw) 

De inwoning van Meester Leppink bij Van der Noordaa duurt tot 1909. Leppink, 
44 jaar oud, trouwt dan met Anna Maria Ankele (32), opgegroeid in een Amster
dams weeshuis. Hij leerde haar kennen omdat ze geregeld in Eibergen kwam 
logeren. Haar jongere broer, Adam Mattheus Ankele, was vanaf zijn 14' als 
smidsleerling in dienst bij Van der Noordaa. Voor het bruidspaar bouwde aanne
mer Paalman een huis aan de overkant van de straat. Dat is het bekende huis 
waar later Leppinks schoonzoon woonde, F.J. de Leeuw (1916-2000), chef afde
ling interne zaken van de gemeente Eibergen en auteur van diverse publicaties 
over de historie van Eibergen. 

Consternatie vanwege een hert op de dorpsstraat 
In de zomer van 1897 kwam er een verdwaald hert de dorpsstraat in rennen. Los 
van het feit, dat herten en reeën toen in onze streek veel zeldzamer waren dan 



-18-

Eibergen, Dociershuis. 

Hel huis van Meester Leppinl< met op de voorgrond de dorpspomp. Op de achtergrond 
het huis van dokter H. Ier Braak (fotocollectie museum de Scheper) 

nu, gaf dit veel consternatie. Uiteindelijk kon het worden gevangen, nadat het 
'in de draden hij het station verward raakte'. De Zutphensche Courant van 29 
augustus 1897 meldt: 'Het dier staat nog steeds op stal hij G.J. van der Noor-
daa en het trekt daar bezoekers van alle kanten. Wat het lot van het dier z.al zijn, 
wanneer zich geen rechtmatige eigenaar komt aanmelden, is niet uit te maken, 
tenzij na opening van de jacht, het vervoer vrij staat, daar er reeds goed geld 
voor is geboden'. Kennelijk mocht het niet vervoerd worden buiten het jachtsei
zoen. Het beest wordt een dusdanig juridisch probleem, dat men het geval voor
legt aan de rechtbank te Zutphen. In de krant van 29 september 1897 staat de 
uitslag. Het hert (of de ree) mocht worden verkocht. Van der Noordaa kreeg 
kostgeld uitbetaald en de rest van de opbrengst werd verdeeld onder de armen. 

Gediplomeerd hoefsmid 
Behalve het beslaan van paarden, de reparaties aan landbouwwerktuigen gebeurt 
er veel en veel meer in de smederij. Herstelwerk aan kachels, roosters, asladen, 
pijpen, micaruitjes, kachelschuifjes, ringen op het fornuis, fomuisdeksels, kof
fiemolens, keteltjes, vulkannen, espagnoletten en deurkrukken etc. Er worden 
slotplaten, sleutels, hengsels, beugels voor balustrades, lamphaken, hoepels voor 
waskuipen, een muilkorf voor een hond en beltrekkers gesmeed. Zo nu en dan 
treedt de smid ook op als elektricien voor het aanleggen van een stroomdraad of 
de reparatie van een elektrische bel. Gaandeweg was hij niet alleen smid, maar 
deed hij ook in rijwielen en motoren. De verkoop van benzine en motorolie 
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komt op gang. 
Het ging Van der Noordaa voor de wind. Het pand van Van der Noordaa was het 
eerste in Eibergen met een heuse spiegelruit, een grote ctalageruit Elders waren 
nog slechts ramen met roede verdeling. 

Alles op de pof 
Er zijn oude kasboeken bewaard over de jaren 1906 t/m 1917. Alles gaat op de 
pof De atiekening vindt slechts een of twee keer per jaar plaats. Heel gewoon 
in die lijd was dat de klant bij afrekening eerst enkele keren koffie krijgt, een 
sigaar wordt gepresenteerd en uiteindelijk ook een borrelt|e. Ondertussen woidt 
gekeuveld over 'melk en grond, geld en stront'. Is het vooi de klant uiteindelijk 
tijd om naar huis te gaan dan wordt de knip voor de dag gehaald en de rekening 
betaald In het grote boek vind ik op de bewuste data een optelsom van alle 
bedragen met de aantekening 'Voldaan' en de handtekening van G J van der 
Noordaa. De bedragen kunnen aardig oplopen. Zo moet dokter H. tei Bi aak, 
overbuurman van Van der Noordaa, in 1914 een rekening voldoen van f 431,08 
Er wordt voor de dokter dan al geen paard meer beslagen Dokter Ter Braak 
heeft sinds 1906 een motorfiets die door Van der Noordaa wordt onderhouden. 
Het werkloon is vijfentwintig cent per uur. Benzine woidt geleverd voor veer
tien en een halve cent per liter. Een heel grote klant is bijvoorbeeld de landbou
wer Kersjes. In 1917 voor f 1 160,28. 

De klantenkring 
Het is genoeglijk om door die boeken te bladeren. In 1909 zit kleermaker Ebe-
link kennelijk in de kleine kinderen. Er wordt een kinderwagen gerepareerd. In 
1911 koopt Ebelink een nieuw fietszadel voor f 2,20 met een dekje voor f 0,55 
terwijl de notaris P.C G ter Braak een Firmus dameszadel koopt voor maar 
liefst f 7,50. In 1912 is er gezinsuitbreiding bij de familie Leppink aan de over
kant. Er wordt ook voor Leppink een kinderwagen gerepareerd. Bij bakker 
Steinkamp, iets verderop aan de straat, worden regelmatig een of meer varkens 
'gekrampt'. Ook een bakker mestte in die tijd een of meer varkens vet voor 
eigen gebruik. 
Heel veel bekende namen kom je tegen zoals Scholte Vaarwerk, Olmmkhof, 
Meutstege, Groot Obbink, Ter Agter en Boevink op 't Loo Veel klanten in het 
dorp zoals timmerman Gnj/en aan de Kerkstraat, bakker Blankvoort, de aanne
mers J Blankvoort en B. Blankvoort, caféhouder J Schuurman van Het Witte 
Paard, Boenders, Antink en burgemeester Smit die voor veertien gulden twee 
zware, ijzeren tweepersoons ledikanten aanschaft. Daarnaast belangrijke bedrij
ven en instanties De Eibergse Stoomblekerij, de Nederlandse fabriek van Leder 
en Drijfriemen, het Katholieke Gesticht, de zusters van het Protestantse Zieken
huis, de Gemeente Eibergen, De Diaconie te Eibergen, het Waterschap De Ber-
kel, 'De Joden Kerk' en de Protestanten Bond. 

MSlMitaËau. 
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Van links naat rechts Anna Maria Leppink-Ankele, meestei laii leppink Haiiiui \aii 
der Noordaa Leppink die thee inschenkt, een onbekende en tenslotte de smid G J van 
der Noordaa De foto is genomen in de tuin hij Van der Noordaa Rechts, achter de 
schutting, het huis van de familie ter Brauk-Prakke, nu museum de Scheper Circa 1910 
(fotoalbum Gerard van dei Noordaa) 

Het Comité Onafhankeli/kheidsfeest 1813-1913 Uiterst rechts GJ van der Noordaa 
Vierde van links burgemeester J Wilhelm (foto album Gerard van der Noordaa) 



-21-

'Vroeger werd er nooit gepraat'(2) 
Op 10 februari 1921 staat in dagblad De Tijd een heel kort maar vreselijk 
bericht. 

Overreden 
De rijwielhandelaar Noordaa uit Eibergen 

is door de locaaltrein Eibergen-Groenlo 
aangereden en gedood. 

In het trouwboekje staat 8 februari 1921 genoteerd als datum van overlijden. 
Tussen alle oude papieren die Gerard van der Noordaa mij laat zien vind ik de 
rekeningen van het St.Vincentius-Gasthuis te Groenlo voor de lijkverzoring, van 
timmerman/aannemer B.A. Wolters uit Groenlo die de kist leverde, van G. Gei
lekink die zorg droeg voor aanzeggen, voorgaan en betaling van klokluiders, 
van Drukkerij H. Heinen die rouwcirculaires en dankbetuigingen leverde en een 
kwitantie van de kosten van de begrafenis met een lijkwagen 2' klasse en 8 dra
gers. Al die rekeningen zijn zorgvuldig bewaard gebleven. Maar er is niets 
gewaard gebleven dat meer persoonlijke informatie zou kunnen geven. Hoe 
heeft dit ongeval kunnen plaatsvinden? 'Daarover werd vroeger nooit gepraat', 
vertelt Gerard. Er doen verhalen de ronde maar bijna een eeuw na dato kan en 
wil hij er nog niet over spreken. 

Een weduwe van staal 
Hanna van der Noordaa-Leppink wordt voor de tweede keer weduwe, maar ze 
heeft weinig gelegenheid om bij de pakken neer te zitten. Het familievermogen 
moet beheerd worden om het later ongeschonden door te kunnen geven aan de 
volgende generatie, haar pleegzoon Wim van der Noordaa. 
Uit overzichten van inkomsten in de jaren twintig van de vorige eeuw is op te 
maken dat niet alleen weilanden (Warfslat en Hasselt) en bouwlanden (Jukken-
berg, Oldenkamp en een stuk bij de Wolf) verpacht worden, ook de smederij 
wordt jarenlang verhuurd. De naam J.B. Weeink wordt daarbij genoemd. Gerda 
Putman-Weeink vertelt mij dat dit waarschijnlijk Johan Weeink (geb. 1891), 
zoon van de postbode Mattheus Weeink (geb. 1859), is geweest. Vermoedelijk 
heeft Johan Weeink bij Van der Noordaa het smidsvak geleerd alvorens naast 
zijn ouderlijk huis aan de Nieuwstraat een eigen smederij te bouwen. Die sme
derij werd later door zijn zonen, Johan ('Bruur') en Harry, voortgezet. 
Opvallend in de zakelijke administratie van de weduwe Van der Noordaa is ook 
een kwitantie voor een geplaatste advertentie op 18 maart 1921 in het Eibergsch 
Nieuwsblad. De inhoud van dat drukwerk betreft: 'Overname rijwielzaak'. Wat 
dat precies betekent weet Gerard niet. Wat hij wel weet is dat veel later, vlak 
voor de Tweede Wereldoorlog zijn vader het boerenhuisje kocht dat toen tussen 
het pand van Van der Noordaa en Café Schuurman ('Het Witte Paard') stond. 
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Op de 'delle'aan de straatkant begon Leussink na de ooi log een bedrijf in rij
wielen. Ijzerwaren en 'elektrisch materiaal' 
Toch IS uit de boekhouding van Hanna op te maken dat zij al kort na het overlij
den van haar man zowel het smidswerk als de rijwielhandel min ot meer heeft 
uitbesteedt en zich gericht heeft op de ontwikkeling van het garagebedrijf Zo 
krijgt in 1923 de N V Acetylena te Deventer conform de Hinderwet vergunning 
tot de oprichting van een benzine installatie bij het bedrijf van de weduwe Van 
der Noordaa-Leppink In 1926 is er correspondentie gericht aan de weduwe Van 
der Noordaa van de importeur van Chevrolet, de firma A G van Zuilekom te 
Zutphen, over de levering van auto's en de daarbij bedongen korting op de prijs 
Uit een brief uit 1924 van de firma Stempels &Van der Heijden te Harderwijk 
blijkt dat het leren autoiijden inbegrepen is bij de prijs van de te leveren auto 
(f 2000,-) In maart 1926 wordt de reparatie van de startmotor van de auto van 
dokter Strumphler uitbesteed aan de firma A Visser in Enschede De groei van 
het garagebedrijf zet door want in 1929 krijgt de Bataafsche Import Maatschap
pij vergunning om de ondergrondse benzinetank van 2000 liter te vervangen 
door een van 6000 liter en de aftapinrichting te verplaatsen De pomp dient in 
overleg met de gemeenteopzichter zo te worden geplaatst dat de voorkant gelijk 
komt met de voorkant van het nieuw te maken trottoir De vergunning is gete
kend door burgemeester J Wilhelm en gemeentesecretaiis Guick 

Standsverschil 
Tussen alle stukken uit die tijd is ook een akte die op 2 december 1927 bij nota
ris G P ter Braak wordt ondertekend De weduwe Van der Noordaa en haar 
buurman, de bankdirecteur Jan Willem Cornells ter Braak, komen overeen dat 
deze tegen betaling van vijf en twintig gulden erfdienstbaarheid verleend wordt 
om op de grens tussen beide panden riolering aan te leggen Die riolering werd 
aangelegd door de grup die tussen de panden van Van der Noordaa en Ter Braak 
liep Deze grup was een onderdeel van het kerkenpad dat vanaf de kerk aan de 
Grotestraat naar de Hagen liep en aan de overkant van de Hagen nu nog door 
loopt naar de Nieuwstraat en verder 
De akte zit in een enveloppe gericht aan Mejuffrouw de Weduwe B J van der 
Noordaa-Leppink Niet alleen deze brief van de notaris maar bijna alle brieven 
voor Hanna zijn gericht aan Mejuffrouw de Weduwe Zij mag dan wel 'met 
onbemiddeld in haar stand' zijn, ei is wel standsverschil Haar buurvrouw ken
nen we als mevrouw Ter Braak-Prakke, in Eibergen bekent als 'mevrouw 
Betsy' Het was voor de Tweede Wereldoorlog nog heel gewoon dat alleen de 
vrouwen van burgemeester, gemeentesecretaris, notaris, arts, predikant en fabri
kant werden aangesproken als 'mevrouw' De vrouwen van schoolmeesters en 
burgers uit de middenstand waren 'juffrouw' De rest was gewoon 'vrouw' 
Mevrouw Betsy schonk bij haar overlijden in 1968 haar huis aan de gemeente 
Later werd het Museum de Scheper 
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Automobielen 
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Een schrijven gericht aan Fa. Wed. G.J. v.d. Noordaa te Eibergen en afkomstig van de 
importeur van het automerk Overland, later Willys-Overland bekend van de jeeps die in 
het leger gebruikt werden. De importeur biedt hoge kortingen op de Overland Touring 
en de Overland Sedan wanneer voor 25 januari 1924 een order wordt geplaatst. Opval
lend voor die tijd is de aanhef van het schrijven: Geachte Mevrouw: (archief Gerard van 
der Noordaa) 

^MllltatM!MHlK^I(S^iimstÊi.S^Mi^tMlim 
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Opname van 28 juni 1927. Betsy ter Braak en haar man, bankdirecteur Jan Willem Cor
nells ter Braak, (collectie Prakke-Verbond, archief gemeente Eibergen) 

Pleegzoon Wim van der Noordaa 
Het is altijd de bedoeling geweest dat pleegzoon Wim van der Noordaa het 
bedrijf zou overnemen. Hij was immers de enige erfgenaam. Maar zo'n kracht
dadige vrouw als Hanna Leppink zal met het ouder worden de touwtjes niet 
gemakkelijk uit handen hebben gegeven. Daarbij komt dat Wim helemaal geen 
man is voor de werkplaats. Hij werkt als boekhouder op het kantoor bij de 
Cementwaren industrie Smit en Mengerink. Nog in 1939, wanneer Wim een 
woning (A618) verhuurt aan de onderwijzer Johannes Hermannus van de Wete
ring, staat in het huurcontract achter zijn naam 'boekhouder'. 
Wim ontmoet bij een kalkbranderij in Duitsland zijn toekomstige vrouw Hannie 
Heinicke (1908-1994). Vermoedelijk is zij wel in de smaak gevallen bij haar 
schoonmoeder. Hannie Heinicke ook een vrouw die ook van doorpakken weet. 
Verschillende informanten spreken over een pittige dame die zich altijd zeer 
heeft ingespannen voor een goede gang van zaken zowel in haar gezin als in het 
bedrijf. 
Wim en Hannie Van der Noordaa-Heinicke kregen twee zoons: Gerard (1935), 
die later het bedrijf voortzet, en Arthur (1939). Deze zou musicus worden, volgt 
een conservatoriumopleiding, maar werkt uiteindelijk bij een bank als analist 
voor aandeelhouders. Arthur woont in Oostzaan en heeft twee zoons, Martijn 
(1973) en Rogier (1977). 
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Jioiiwjoio Mill Willi cii lluniuc van der Noordaa- Heinicke (fotoalbum Gerard van der 
Noordaa). De kinderen Gerard (1935) en Arthur (1939). 

Thijsen & Van der Noordaa 
In 1929 komt Arend Thijsen (1906-1972) in het bedrijf. Arend is een zoon van 
de laatste Mallumse molenaar Johan Thijsen (zie Old Ni-js 68, maart 2011, pag. 
23 e.v.). Hij is aanvankelijk knecht in het bedrijf van de weduwe Van der 
Noordaa. Na verloop van tijd wordt Arend Thijsen de compagnon van Wim van 
der Noordaa. Dan spreken we over het Garagebedrijf Thijsen & Van der 
Noordaa, zoals vele ouderen dat nog gekend zullen hebben. Arend Thijsen en 
zijn vrouw Aaltje Nijhuis (1903-1945) wonen met hun zoon Jopie (1929-2003) 
korte tijd in bij Van der Noordaa. Later betrekken zij een huis aan de Hagen 17, 
vlak achter het garagebedrijf. 

Arend Thijsen en Wim van der Noordaa vormen een paar apart. Arend Thijsen, 
een joviale man die goed met personeel en klanten kan omgaan, werkt in de 
garage en is een goede handelaar. Hij drinkt geregeld een borreltje te veel maar 
met 'n praötjen kanne volle good maken. Wim van der Noordaa is het tegendeel, 
stil, afstandelijk en ietwat deftig. Hij loopt mank vanwege een ongeval in zijn 
jeugd. Hij doet het kantoorwerk en is daarmee ook degene die de financiële 
zaken beheert. 

Niets is zo funest als praten 
In de oorlogsjaren moeten rond de oude kerk veel spanningen, angst en onder
ling wantrouwen hebben geheerst. De buurtgenoten dachten en handelden zeer 
verschillend. Denk om te beginnen aan de bekende literator Menno ter Braak, 
zoon van dokter Hendrik ter Braak, overbuurman en goede klant van Van der 
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Arend Thijsen met motor hij Malluinse molen (foto: Willemien Thijscn-Kolthoff) 

Noordaa. In tegenstelling tot de meeste Nederlanders zweeg hij niet maar sloeg 
luidt alarm. Nadat Hitler in 1933 in Duitsland aan de macht was gekomen was 
Menno ter Braak één der eersten in Nederland die als geen ander opriep tot 
waakzaamheid tegen het barbarendom dat vanuit Duitsland ons land en onze 
democratie bedreigt. Hij pleegde zelfmoord toen de Duitsers ons land binnen
vielen. Zouden Eibergenaren zijn wakker geschud door Ter Braak's vernietigen
de analyse van de ideologie van het nationaal-socialisme? Waarschijnlijk niet 
want Ter Braak schreef voor de meeste mensen veel te ingewikkeld. 
Heel veel Nederlanders zijn in de oorlog pas laat 'wakker geworden', stelt de 
historicus Bart van der Boom in zijn recent verschenen boek Wij weten niets van 
hun lot. Op grond van een uitgebreide studie van talloze dagboeken uit die tijd, 
komt Van der Boom tot de conclusie dat de meeste Nederlanders, ondanks alle 
geruchten over gaskamers, zich nauwelijks konden voorstellen dat de Duitsers 
zo 'rücksichtslos' Joden en anderen zouden vernietigen. De doorsnee Nederlan
der had weliswaar geen sympathie voor de Duitsers maar paste zich wel aan. 
Het leven ging zo goed en zo kwaad als het kon, gewoon door. 
Zo ook rond de oude kerk in Eibergen. Als een Duitse soldaat zijn motor defect 
had, dan weigerde Arend Thijsen de opdracht tot reparatie niet. Niets bijzonders 
want de melk uit de zuivelfabriek moest ook bij de Wehrmacht bezorgd worden. 
In de buurt woonden verschillende Joodse families. De familie Herschel die 
schuin tegenover Van der Noordaa woonde, moet zoals veel Joden in die tijd 
gedacht hebben dat het verstandiger was om niet onder te duiken. Toen de Her
schels in 1942 werden gedeporteerd hoopten ze waarschijnlijk het verblijf in een 



-27-

(concentratie)kamp te zullen overleven. Hun huisraad ging evenwel naar de 
toenmalige uitbater van Café Het Witte Paard, de NSB'er A. van Ark. De fami
lie Herschel kwam om in Duitse vernietigingskampen. Alleen hun jongste zoon 
Izak die een andere inschatting had gemaakt dan zijn ouders en wel onderdook, 
overleefde de oorlog. In Kom vanavond met verhalen van E.H. Wesselink is te 
lezen hoe slim Izak zijn omgeving had weten te misleiden. Hij nam na een potje 
voetbal, afscheid van zijn kameraden omdat hij, net als zijn familie, de volgende 
dag naar Westerbork moest. Die voetbalmakkers wisten wel dat Joden naar 
Westerbork moesten maar hadden geen Hauw idee dat dit voor hen het voorpor
taal van de dood was. Ze namen met een handdruk, maar overigens argeloos, 
afscheid van hun vriend. Deze verstopte zich bij pastoor Kaeter in het kippen
hok. Kinderen in de buurt, waaronder Herman Schepers, merkten op een gege
ven moment dat er iemand in het kippenhok van de pastoor zat. Toen Herman 
het aan zijn vader vertelde kreeg hij de opdracht daar met niemand over de pra
ten. 
De Joodse familie Frank, ook buurtgenoten en bovendien bevriend met de Van 
der Noordaa's, is bijtijds ondergedoken. Wim van der Noordaa werd door de 
Duitsers opgepakt omdat hij wel zou weten waar de Franks waren ondergedo
ken. Arend Thijsen die in café Lindeboom geregeld borreltjes dronk met Duit-

De Aula- en motorhandel van 
Thijsen & Van der Noordaa. 
In hel midden de hoerenwo
ning waar Leussink na de oor
log een rijwielhandel had. 
Reehts café Het Witte Paard. 
Op het fietsenrek is nog net te 
lezen: Van Ark-Café-Restau-
rant. (fotoalbum Gerard van 
der Noordaa) 
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sers wist hen er van te overtuigen dat Wim niet op de hoogte was van de ver
blijfplaats van de familie Frank. Achteraf weten we dat Abraham Frank voor 
zijn veiligheid verschillende malen wisselde van onderduikadres. 
Met buurtgenoten leef je doorgaans op vertrouwde voet maar in de oorlog moest 
je uitermate voorzichtig zijn. De Van der Noordaa's hadden inkwartiering van 
Duitse soldaten. Deze hadden in de werkplaats een 'telefooncentrale' om berich
ten door te geven. Café Het Witte Paard was duidelijk een honk voor NSB'ers 
terwijl een klein eindje oostwaarts aan de Grotestraat bij Drukkerij Heinen een 
tijd lang het verzetsblad Trouw werd gedrukt. Sommigen kon je vertrouwen, 
anderen duidelijk niet. Het meest moest je oppassen voor degenen die van twee 
walletjes aten. Kunnen zwijgen was daarom een belangrijke kwaliteit in de oor
logsjaren. 

Na de oorlog is decennia lang ook niet of nauwelijks gepraat over ervaringen in 
de oorlog. De wederopbouw van Nederland was toen belangrijker. 'Lao'w der 
neet langer aover praoten, ik word 'r naar van', is een opmerking die ik als snot
neus van na de oorlog meerdere keren moest horen. Typerend voor die tijd is 
bijvoorbeeld een uitspraak van TroMW-hoofdredacteur Bruins Slot: 'Niets is zo 
funest als praten'. Hij zei dit in 1947 toen Nederland op weg was naar oorlog 
met Indonesië. In zijn ogen leidde praten tot flauwhartigheid en zwakte. Hij 

De situatie na 1950. Een Fiat bij de benzinepomp voor hel pand \aii \aii dei Noordaa. 
Geheel links het pand waar de Joodse familie Frank heejt gewoond, (fotoalbum Jan de 
Leeuw) 
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benadrukte het belang van ruggengraat en de noodzaak om te doen wat je moet 
doen. Voor de weduwe Hanna Van der Noordaa-Leppink was die benadering 
van het leven vanzelfsprekend en de volgende generatie zette die lijn voort. Er 
werd weinig gepraat maar wel hard gewerkt. Gerard weet daar alles van. 

Thijsen & Van der Noordaa (2) 
Terwijl de wederopbouw van een straatarm Nederland traag opgang komt wordt 
het garagebedrijf omstreeks 1950 uitgebreid. Het aangrenzende pand waar rij
wielhandelaar Leussink ooit gevestigd was, wordt afgebroken. Daardoor kan 
vanaf de Grotestraat een inrit gemaakt worden naar de in de tuin gebouwde 
nieuwe werkplaats van het garagebedrijf. Dat is ook de periode waarin ik als 
'snotneus van na de oorlog' me vergaap aan die mooie Fiats in de etalage of op 
de stoep. Gaandeweg komt zoon Gerard van der Noordaa in het bedrijf werken. 
Bekende monteurs in die tijd zijn Herman de Groot, zoon van melkboer De 
Groot, Reind Bos uit Geesteren en Theo Overbekking, bekend van de brand
weer. Theo rijdt 's nachts ook de ziekenwagen. Ook ernstig gewonden brengt hij 
in zijn eentje naar het ziekenhuis. Deskundig ambulancepersoneel is er in die 
tijd nog niet. 

Het personeel bij het vrachtwagentje 
van veehandelaar Te Poele. Van links 
naar rechts: Herman de Groot, Reind 
Bos, Theo Overbekking, Gerard van der 
Noordaa. Op de achtergrond de Hagen 
(fotoalbum Gerard van der Noordaa) 

Arend Thijsen is als handelaar veel op pad. Zo worden door hem jarenlang 
motorfietsen opgekocht bij de NSU dealer in Delden. Daarmee gaat hij naar de 
markt in Apeldoorn. Handel, drank en chaufferen gaan bij Arend vaak samen. 
In 1962 eindigt de samenwerking tussen Thijsen en Van der Noordaa. 
Gerard van der Noordaa zet het garagebedrijf voort tot 1987. Daarna is er alleen 
nog het tankstation Van der Noordaa aan de Groenloseweg, nu het tankstation 
amiGo. 
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Hannie van der Noordaa-Heinicke achter de kassa van het tankstaiioii (uin de diaenlo-
seweg {fotoalbum Gerard van der Noordaa) 

De zoon van Arend Thijsen, Jopie, start in 1962 een garagebedrijf in de voorma
lige smederij van Burbank (nu bloemenwinkel) en bouwt later een nieuw bedrijf 
aan de Bronbeekstraat. Nu Opel-dealer Hartgerink. 
Arend Thijsen overlijdt in 1972, Wim van der Noordaa in 1980. Hannie van der 
Noordaa-Heinicke werkt nog heel lang met haar zoon in het tankstation aan de 
Groenloseweg. Ze overlijdt in 1994. 
Wat rest zijn oude documenten en foto's die herinneren aan lang vervlogen tij
den. De zakelijke documenten zijn zorgvuldig bewaard. Van wat overigens werd 
geschreven, gezegd of gedacht is weinig bewaard. 
'Vroeger werd er niet gepraat'. 

Geesteren, oktober 2013 Bert van der Ziel 

Auteur 
Bert van der Ziel (1947) is een zoon van de vroegere bakker Johannes van der 
Ziel aan de Laagte in Eibergen. Onder de titel 'Een snotneus van na de oorlog' 
heeft hij in de nrs. 46 en 53 van Old Ni-js jeugdherinneringen opgehaald. Hij 
werkte tot zijn pensioen bij de reclassering. Als redacteur van Old Ni-js en als 
spreker bij uitvaartplechtigheden wordt hij gedreven door zijn belangstelling 
voor levensverhalen tegen de achtergrond van andere tijden en omstandigheden. 
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Sociale Woningbouw in Eibergen (3) 

In voorgaande uitgaven schreef ik over het ontstaan van sociale woningbouw, de 
invloed van de Woningwet 1901, de oprichting en teloorgang van de eerste wo
ningcorporatie in Eibergen Stichting Patromonium, de woningnood na de oorlog 
en de wijze waarop het gemeentebestuur van Eibergen via het Gemeentelijk 
Woningbedrijf een bijdrage heeft geleverd aan bestnjding van deze volksvijand 
Als gevolg van wijziging van de Woningwet in 1965 moesten de woningcorpo
raties in Nederland meer zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid krijgen 
Om de nieuwbouwproduktie van sociale huurwoningen in Eibergen zeker te 
stellen moest een levensvatbare corporatie worden opgericht Dat werd in 1969 
de Woningbouwvereniging Eibergen-Neede We gaan het nu hebben over de 
periode sindsdien 

Van overheidszorg naar verzelfstandiging 
Vanaf 1970 veranderde heel veel Niet alleen bouwen was de opdracht (landelijk 
bereikte de woningbouwproductie in 1982 een hoogtepunt met de realisatie van 
66 256 woningen), verbetering van bestuur en werkorganisaties was noodzake
lijk Toenemend werd aandacht besteed aan het democratiserings- en participa
tieproces (verhouding huurder verhuurder) en het bouwbeleid Bouwplannen 
werden aangepast op de ontwikkeling van de vraag alsgevolg van maatschappe
lijke veranderingen Tevens kreeg het begrip Ruimtelijke Ordening een grotere 
betekenis door het aanwijzen van groeikernen en Vinexlocaties Het eigen wo-
ningbezit werd middels meerdere subsidies bevorderd Bij de woningcoiporaties 
kregen begrippen als planmatig woningonderhoud, woningverbetering en reno
vatie een duidelijk professionele inhoud Huur- en subsidiebeleid verschoven 
van object- (de woning) naar subject-(persoonsgebonden) subsidie Een huur-
prijspuntenwaarderingssysteem werd ingevoerd, dat mede bepalend was bij de 
jaarlijkse huurverhoging De huurder werd de mogelijkheid geboden tegen de 
huurverhogingsaanzegging bezwaar te maken bij een onafhankelijke huurcom-
missie 
Vanaf de jaren tachtig kwam het begrip decentralisatie Oftewel de wens van de 
landelijke overheid om de volkshuisvestingszorg over te hevelen naar provincie-
en gemeentebesturen Omstreeks 1985 vond de zogeheten brutering plaats De 
nog verschuldigde leningen (ter financieiing van nieuwbouwprojecten) minus 
de contante waarde van de nog te ontvangen rijkssubsidies werden tussen het 
rijk en de woningcorporaties afgerekend Dit betekende het einde van de finan
ciële band tussen de woningcorporaties en het njk 
De woningcorporaties kregen de vrijheid hun kapitaal zonder voorafgaande toe
stemming passend binnen de bepalingen van hun statuten aan te wenden Deze 
vrijheid werd helaas ook soms foutief geïnterpreteerd Een bekend voorbeeld 
daarvan is de aankoop van het schip SS Rotterdam door Woonbron Al spoedig 
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kwamen door het rijk opgelegde financiële afspraken. ledere corporatie moest 
een bijdrage storten in het Centraal Fonds (financieel toezichthouder voor 
woningcorporaties). De sector kan hierdoor bij financieel slecht presterende cor
poraties niet meer terugvallen op de overheid.Vervolgens kwam de zogeheten 
Vogelaarbijdrage, een apart landelijk fonds voor verbetering van achterstands
wijken in de grote steden. Of dat allemaal niet genoeg was werd de Vennoot
schapbelasting van toepassing verklaard op de woningcorporaties die als sociale 
ondernemers werden beschouwd. 'Last but not least' wil het rijk de woningcor
poraties binnenkort gezamenlijk voor 1,75 miljard aanslaan voor de zogeheten 
verhuurdersheffing. De verzelfstandiging van woningbouwcorporaties heeft dus 
grote veranderingen teweeggebracht. Terug naar de situatie in Eibergen. 

Democratisering en participatie 
In de statuten van de Woningbouwvereniging Eibergen-Neede was bepaald dat 
de leden een ledenraad kiezen (het hoogste orgaan in de vereniging) en die 
ledenraad het bestuur kiest. De besluitvormingsprocedures getuigden op papier 
van een democratiseringsproces dat in die tijd gewenst werd voor semi-over-
heidsinstellingen. De praktijk was echter zeer weerbarstig. Bij de oprichting van 
de Woningbouwvereniging Eibergen-Neede werd na lange onderhandelingen 
afgesproken dat beide gemeentebesturen per gemeente twee bestuurders zouden 
leveren, de (oude) Woningbouwvereniging Eibergen twee en de vakverenigin
gen uit Neede twee. De leden van de ledenraad werden niet gekozen door de 

Uitbreidingsplan 't Simmclink met de t>ouw.stniten en de fundering van de lieide Ixjeide-
rijflats. (fotocollectie museum de Scheper) 
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Opk'vering 2000ste woning aan de Nu ".Miikhdini' \ i ii i Siofjer haks met echtgenote, 
mevr. Enserink-Te Raa, het echtpaar Garritsen, mevr. Hendriks-Kistemaker die de sleu
tel krijgt van burgemeester Cappeiti en rechts Johan Rutgers, directeur van de Woning
bouwvereniging, {jotocollectie museum de Scheper). 

leden (er was feitelijk nog geen ledenbestand) maar 'geronseld' bij gemeente
ambtenaren, raadsleden en personeel van het Militairkamp Holterhoek. In totaal 
bestond de ledenraad uit 24 leden (natuurlijk wel eerlijk verdeeld over de 
gemeente Eibergen en Neede). Beslissingen van het bestuur welke statutaire 
instemming vereisten van de ledenraad, waaronder het realiseren van nieuw-
bouwcomplexen, waren hamerstukken. De informatie werd ter vergadering aan
gereikt en bezwaren daartegen werden niet verwacht. Het was immers allemaal 
in het belang van de volkshuisvesting. De burgemeesterwisseling in Eibergen 
had tot gevolg, dat de heer F.J. Hermsen in 1972 werd opgevolgd door de heer 
F.J.1V1. Cappetti. Over dit bestuursbesluit werd in de ledenraad niet gediscussi
eerd. De leden van de ledenraad kregen het gevoel een soort ja-knik-college te 
zijn, wat tot gevolg had dat de betrokkenheid van de leden er aanzienlijk onder 
leed. 

De betrokkenheid van leden veranderde tijdens een tumullcuze ledenvergade
ring eind 1975 in de Huve. Er was grote belangstelling, de zaal zat vol, want er 
waren problemen met de wijkvcrwarming in de Westenesch en het bestuur wilde 
de definitieve huurprijzen opnieuw fors verhogen. Met moeite kon het bestuur 
begiip verkrijgen waarom de huurprijzen verhoogd moesten worden en omge-
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schakeld moest worden van een gemeenschappelijke naar individuele centrale 
verwarming Dit alles had tot gevolg, dat de huurders meer betrokken waren en 
weiden in het besluitvoimmgsproces van de woningbouwvereniging Nieuwe 
ledeniaadsleden weiden dooi de leden benoemd Er weiden taakgioepen inge
voeld met besluitvormingsprocessen, allemaal geheel volgens het boek|c van 
democratisering In de praktijk duurde de besluitvorming daardoor vaak veel te 
lang Bovendien was er dikwi|ls sprake van botsing tussen bedn)lsbclang en 
huuidersbelang Na veiloop van |aien beschikte het werkapparaat ovei een dus
danige professionele kennis en een overwicht m de te nemen besluiten, dat de 
besluitvormingsprocessen, ook mede door maatschappeli|ke ontwikkelingen, 
moesten worden aangepast Uiteindeli]k werd besloten tot het zogeheten Raad 
van Commissarissenmodel Er werd een directeuibestuurdei aangesteld en de 
Raad van Commisanssen hield controle op de door hen vastgestelde beleidsuit
gangspunten 
In 1994 weid de Woningbouwvereniging Eibeigen Neede opgevolgd dooi de 
Stichting Woningbeheer Eibergen-Ncedc (SWEN) De gelijktijdig opgelichte 
Huurdersvereniging "De Naobers" vei/oigt vanaf dat jaar de belangen van de 
huurders Peiiodick vindt oveileg plaats tussen de SWEN en de Naobeis 
Per 1 januari 2()()() vond een iusie plaats tussen de SWEN en de Woonstichtmg 
wei k/aam in Borculo en Ruuilo en ontstaat Woonklavier Doel van de/e fusie 
was het verkrijgen van een krachtige middelgrote woningcorporatie met een 
breed woningaanbod en een goede financiële positie 
Enkele |aren hieina vindt wederom een iusie plaats tussen de woningcorpoiaties 
Woonklavier en de Stiepel, wei k/aam in Hengelo (Gdl) Lichtenvoorde, Vorden 
en Zelhem Het hoofdkantoor van deze nieuwe woningcorporatie ProWonen is 
gevestigd m Borculo In Eibergen hebben wi) nog een Woonwinkel in de 
Nieuwstiaat 

Planvorininj^ van nieuwbouwcomplexen 
De planvoimmg van een meuwbouwcomplex was niet envoudig Een nieuw
bouwplan begon na de toekenning van de jaarlijkse contigenteiing Hoeveel 
woningen mochten dat )aar in de gesubsidieerde sector worden gebouwd Vei 
volgens moest het bouwplan voldoen aan de bestemmingsvoorwaarden en 
gemeentelijke bouwveioidenmg Tevens weiden de plannen beoordeeld door de 
Vrouwen Advies Commissie Daarna volgde de aanbesteding en vervolgens was 
de goedkeuring nodig (zowel technisch als financieel) van de Provinciale Dienst 
Volkshuisvesting in Arnhem Bi) iedere aanvraag ging een delegatie van het 
gemeentebestuui en woningbouwvereniging naai Arnhem, waaibi] we al op 
vooihand wisten dat het bouwplan te duui was Dat was met zo, maar zo was 
nu eenmaal al )aren het spel In Ainhem kregen wi) te horen hoeveel de stich-
tingskosten moesten dalen en vervolgens werd er ondeihandeld Dan was de 
aannemei eerst aan de beurt om zijn aanbestedingsbedrag enigszins aan te pas-



-36-

sen en vervolgens de woningcorporatie om losse hangkasten of behang in te 
leveren. Na een uurtje plussen en minnen gingen wij dan weer terug naar Eiber
gen met de zekerheid, dat een ministeriële beschikking (rijkslening en toeken
ning subsidie) zou worden verkregen en het bouwplan op korte termijn zou kun
nen starte 

h'oto uil de jaren :evenlii^. Hoek Bronheekstraat I Hortcnsiulaan. (fotocollectie museum 
de Scheper) 

Bronbeek I en II 
Vanaf 1972 vond de nieuwbouw plaats in de bestemmingsplannen Bronbeek I 
en II, thans het zuid-westelijk gebied van de woonkern Eibergen. In tegenstel
ling tot de wijk Westencsch werd hier vooral eem mix gerealiseerd van eigen-
woningbezit en sociale huurwoningen (drie- en vierslaapkamerwoningen). De 
ontwikkeling van de sociale huurwoningen vond plaats door de BENG-bouw-
commissie. Een samenwerkingsvorm tussen gemeenten en woningcorporaties 
werkzaam in Borculo, Eibergen, Neede en Groenlo. Doel was daarbij door 
gemeenschappelijke plannen een verlaging te realiseren van de stichtingskoslen. 

't Simmelink I en II 
De invulling van het bestemmingsplan 't Simmelink deelgebied 1 vraagt een 
bijzondere behandeling. De wijk werd bijna geheel ontworpen door het archic-
tenbureau Schamhart in opdracht van gemeente, woningbouwvereniging en 
Pensioenfonds Klein Metaal en verkreeg het predicaat 'Experimentele Woning
bouw'. De experimenten waren: wijkopbouw en bijzondere vorm van huisves
ting. Na jaren van voorbereiding kwam minister Gruyters in oktober 1976 
hoogstpersoonlijk het startsein geven voor de bouw. In deze wijk zijn drie zoge
heten boerderij- flats opgenomen in vier bouwlagen, doch vanwege de hoogte
verschillen in dit plan 'zijn vanaf één kant maar drie etages waarneembaar. In de 
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Maquette van het plan Simmelink. V.l.n.r.: Burf>emec'ster Cappetti. de architect, hr. 
Buirs, Gert Gossink van Algemene Zaken en wethouder Schdperclaus. 
(fotocollectie museum de Scheper) 

flats is woonruimte voor meerdere categoriën woningzoekenden (senioren, klei
ne gezinnen en alleenstaanden). De flats /ijn gelegen bij grote stukken openbaar 
terrein. Het grootste openbaar gedeelte wordt ook wel 'de Ham' genoemd (naar 
de vorm van het terrein) en sluit aan op de boerderijflat aan de Koningsbuit. 
De wijkopbouw kent ook een nieuwe variant van woningsituering. Geen straten 
met rijenwoningen maar een concentratie van woongebiedjes waardoor grotere 
openbare ruimtes gecreëerd konden worden. In totaal werden in opdracht van de 
woningbouwvereniging 127 wooneenheden gebouwd, waarvan er 28 in de zoge
heten beschutte sfeer direct werden verkocht. 
In de jaren tachtig werden nog een aantal eengezinswoningen in de sociale sec
tor gebouwd in het bestemmingsplan t'Simmelink deelgebied II (Krebberskamp 
en Scholtenhofmansbrink). Deze laatste 10 woningen waren mede bedoeld om 
een afscheiding te verkrijgen tussen de woningen in de koopsector en het (voor
malige) woonwagenkamp. 

Senionerenwoningen 
In 1986 tot 1988 had de afdeling Sociaal-Geografisch en Bestuurlijk Onderzoek 
(SGBO) van de VNG een onderzoek in Eibergen verricht naar de behoefte aan 
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Plan Simmelink 
Wcnnekei 
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huisvesting voor ouderen. Door Companen BV werd in de jaren 1991 tot 1993 
het Volkshuisvestingplan Eibergen opgesteld en de uitkomst bevestigde het toe
gepaste beleid van de Woningbouwvereniging. Geen nieuwbouw meer in de 
sector eengezinswoningen, maar vooral invulling voor de toekomstige behoefte 
van seniorenwoningen en in geringe mate jongerenhuisvesting het liefst zo 
dichtmogelijk bij het centrum van de woonkern Eibergen. 
In de jaren negentig zijn de volgende senioren appartementen gerealiseerd: hoek 
Burgemeester Smitstraat/Stationsweg, Grotestraat/dc Maal, de Heldcrshoek, 
Bottcrweg, Beltrumscweg/Paralelweg, de Kroon en de Maatpoort aan de Grote
straat en de Whcmerhof aan de Wemerdijk. 

Centrumplan 
De ontwikkeling van het Centrumplan (Wilhelminastraat, Julianastraat en 
Nieuwstraat) had een bijzondere start. In het zogeheten regulier overleg tussen 
gemeentebestuur en SWEN werd door voormalig burgemeester Ter Braak aan
gekondigd, dat een nieuwe doorsteek zou worden gemaakt vanuit de Kruiskam-
plaan naar de Nieuwstraat. De SWEN zou huurwoningen bouwen in drie lagen 
aan de zuidkant van deze doorsteek. Die gedachte werd niet geaccepteerd van
weg het ieil, dat de privacy van de bewoners van de woningen aan de Wilhelm
inastraat (noordzijde) ernstig werd aangetast. Ter vergadering werd door de 
SWEN voorgesteld de huurwoningen aan de Wilhelminastraat (noord-zijde) en 
Julianastraat (oostzijde) inclusief de brandweergarage af te breken en op het 
vrijkomende terrein een geheel nieuw bouwplan te ontwikkelen. De voornoem-

ki«ite4»:Mii<M<wah.i«<tdlH 
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de woningen, gebouwd in 1948 en opgeknapt in het begin van de jaren tachtig, 
voldeden niet meer een de wooneisen. 
Na enkele weken van rekenen werd een intentieverklaring getekend, wat uitein
delijk heeft geleid tot het huidige inbreidingsplan aan de Bartelinksgang. 
Overigens zijn voormalige schoolgebouwen ook in zwang. Zowel de Menno ter 
Braakschool als de St. Josefschool zijn omgebouwd voor huisvesting. 

Woningtoewijzing 
Met de overdracht van het gemeentelijk Woningbedrijf per 1 januari 1979 was 
de woningtoewijzing niet langer een taak van de afdeling Sociale Zaken van de 
gemeente maar een taak van de woningbouwvereniging. In eerste instantie ver
zorgde de direkteur het spreekuur van woningzoekenden en was hij tevens 
secretaris van de woningtoewijzingcommissie. Deze commissie werd gevormd 
door een lid van het bestuur, de heer A.J. Floors, een lid van de ledenraad, de 
heer A.J. van Gemert tevens voorzitter, een lid bewoner, mevrouw S. te Winkel-
te Winkel en een vertegenwoordiger van de gemeente Eibergen, in eerste instan
tie de heer J.G. Ravesloot doch snel opgevolgd door de heer H. Breukers. Er 
werd een puntenwaarderingssysteem ingevoerd waarbij rekening werd gehou
den met o.a. wachttijd, economische en/of sociale binding, medische en/of soci
ale urgentie. De punten voor urgentie werden door derden bepaald. Tweemaal 
per maand kwam de commissie bijeen. De samenstelling van deze commissie is 
in de loop der jaren nauwelijks gewijzigd. 
Omstreeks 1988 is de woningtocwijzingscommissic opgeheven. Vanwege de 
toenmalige woningmarkt (economische recessie) was het aantal woningzoeken
den aanzienlijk gedaald. De woningtoewijzing werd daarna door medewcrk-
(st)ers van de afdeling verhuur- en bewonerszaken verzorgd. 
Vanaf 1998 hebben Achterhoekse corporaties samenwerking gezocht bij de ver
huur van hun woningbczit via het zogeheten 'aanbodmodel'. Als woningzoe
kende moet men ingeschreven staan bij één van de deelnemende corporaties. De 
voor verhuur vrij komende wooneenheden werden aangeboden in "de Huis
krant", die regionaal werd verspreid, ledere woningzoekende kon middels een 
woonbon opteren voor de huur van de vrijkomende wooneenheid. De woning
zoekende met het hoogst aantal punten op zijn woningzoekende-aanvraag kreeg 
de woning toegewezen. 
Deze regionale woonruimteverdeling is deels gewijzigd in juli 2005. De huis
krant verviel, doch in regionale weekbladen werd het woningaanbod weergege
ven in een Huispagina of op de website van de woningcorporatie. 
De veranderingen gaan soms snel. Vanaf maart 2012 wordt geen gebruik meer 
gemaakt van weekbladen. De voor verhuur vrijkomende wooneenheden worden 
nu aangeboden op de website 'Thuis in de Achterhoek'. 
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Woningbeheer 
De werkzaamheden met betrekking tot het beheer was in het verleden vooral 
administratief. De technische activiteiten werden nog gedaan door medewerkers 
van beide gemeenten. Toen ondergetekende per I mei 1974 werd aangesteld tot 
administrateur van de woningbouwvereniging met ais extra opdracht de noodza
kelijke voorbereidingen te treffen voor de overdracht van de gemeentelijke 
Woningbedrijven Eibergen en Neede waren de organisatie en haar onderkomen 
nog heel beperkt. In het Gemeentehuis van Neede bevond zich een archiefkast, 
een kofferschrijf- en telmachine. Het voormalig kantoor van Gcbr. Prakke aan 
de Fabriekstraat in Eibergen werd ingericht met twee nieuwe bureaus. De oude 
vergadertafel van B&W werd van de zolder gehaald uit het gemeentehuis van 
Eibergen evenals een oude stencilmachine. Samen met de per 1 juni 1974 aan
gestelde assistent Trees Olthof (thans Trees Heesen-Olthof) werd dit kantoor 
wat aangekleed. Koffie werd gezet op een campinggasstelletje. 
Per 1 januari 1977 werd het Woningbedrijf Eibergen (831 wooneenheden) over
gedragen. De overdracht van het gemeentelijk Woningbedrijf Neede ging in 
fasen. Eerst de zogeheten 177 Hucowoningen en de rest (644) per 1 januari 
1984. Na de overdracht was er veel werk te verrichten. De 177 Hucowoningen 
moesten direct gerenoveerd worden. De jonge corporatie moest zich bewijzen. 
Aan de Borculoseweg 52 werd het voormalig kantoorpand met bovenhuis van 

//•. Klop verrichtte de officiële opening van hel nieuwe kantoor van de Woninghouw-
vereniging aan de Borculoseweg. In het midden directeur Johan Rutgers en rechts 
burgemeester Cappetti. (fotocollectie: museum de Scheper) 
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de GAMOG gehuurd. J. Rutgers werd directeur en A.J. Schepers en J.H. 
Hulshof werden recpectieveHjk hoofd administratie en hoofd technische dienst. 
Vanzelfsprekend moest het aantal personeelsleden worden uitgebreid. Eind 1999 
waren 27 medewerk(st)ers betrokken bij hel beheer van meer dan 2900 verhuur-
eenheden. De organisatie bestond uit een Technische Dienst verantwoordelijk 
voor het klachtenonderhoud, periodiek onderhoud, woningverbeteringen en 
-aanpassingen en voorbereiding/begeleiding van renovatie en nieuwbouw. Ver
der uiteraard een afdeling Financiën en de afdeling Verhuur- en bewonerszaken 
zie zorgde voor registratie en spreekuur woningzoekenden, woningtoewijzing en 
verhuur, afsluiten huurcontracten, contacten met bewoners en kwartaalsuitgave 
bewonersblad Onder de Pannen. 
Met de toename van de werkzaamheden groeide ook het onderkomen van de 
werkorganisatie. Het kantoorpand aan de Borculoseweg werd aangekocht en in 
1983 verbouwd. De laatste verbouwing was in 2000. In 2008 werd het kantoor 
verlaten om een nieuw kantoorpand van ProWonen in Borculo te betrekken. 

De onthulling van hel kunstwerk 'Afbraak 
en Opbouw' in de vernieuwde Westenesch 
(fotoarchief Johan Rutgers) 

Wijkverbetering Westenesch 
Een geweldig uitspringende presta
tie wil ik nog noemen. De wijk 
Westensch was een eenheidsworst. 
Rechte straten, weinig gevarieerde 
woningen en vrijwel uitsluitend 
huurwoningen. 
Architect Jaap Drent van de Natio
nale Woningraad heeft een wijkver-
beteringsplan bedacht, waarin de 
wijk een nieuw (groen) hart kreeg. 
Sloop van 24 woningen was nood
zakelijk om dat nieuwe hart te creë
ren en 12 koopwoningen en 2 ap
partementengebouwen te kunnen 
bouwen. Aan een groot deel van de 
woningen vonden architectonische 
aanpassingen plaats. In de wonin
gen werden vele verbeteringen aan
gebracht inclusief dakisolatie en 
verder werd de woonomgeving en 
openbare voorzieningen verbeterd. 
Meer dan drie jaren hebben deze 
werkzaamheden geduurd, waarbij 
de bewoners veel overlast, grote en 
kleine ergenissen moesten overwin-
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nen. De bewoners werden zo optimaal mogelijk betrokken zowel in voorberei
ding al uitvoering. 
Het resultaat mocht er zijn. Op 29 augustus 1998 werd alle bewoners van de 
Wcstcnsch een groot feest aangeboden, georganiseerd door vertegenwoordigers 
van de wijkbewoners en de SWEN. Vanaf 's morgens zeven uur tetterde het 
Jachthoornkorps van Euphonia alle buurtbewoners wakker om daarna te kunnen 
deelnemen aan een gezamenlijk ontbijt voor 900 personen. Om tien uur was er 
een officieel gedeelte, waarbij de gemeente de wijkbewoners een vijver met fon
tein aanbood en een onthulling plaatsvond van het kunstwerk 'Afbraak en 
Opbouw'. In de middag was er een spelcircuit voor kinderen, een zeskamp, een 
wedstrijd straatversiering met muziekale begeleiding en 's avond een groot feest 
met muziek in een feesttent. Dit geweldige feest werd om elf uur 's avonds afge
sloten met een spetterende vuurwerkshow. 

Eervol 
Nog twee hoogtepunten mogen niet onvermeld blijven. 
In 1998 werd door de Nederlandse Woonbond de Stichting Woningbeheer Eiber-

Het team van de Stichting Woningbeheer Eihergen-Neecle dat in 1998 de derde prijs 
behaalde in de wedstrijd 'verhuurder van het jaar'. 
Van links naar rechts, bovenste rij: Henk Bolster, Hans Raspe, Riga van Marie, Joop 
Wyers, Annet Verhaaf, Gerril Ras, Sandra Teselink, Johan Rutgers, Paul Hoffman, 
Nanny Morrenhof, Ton Schepers, Harry van der Lei. 
Onderste rij: Ben Olthof, Jacqueline Nieuwenhuis, Chris Kets, Helma Kamperman, Jan 
Lansink, Judith ten Have, Gonny Baake, Jochem Michalik, Bertus te Raa. 
Er ontbreken: Astrid Grotenhuis, Hans Kruisselhrink, Janny Wensink. 
(fotoarchief Johan Rutgers) 
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Toon van Gemat onivangi ml Imnden van direcicm .loliim Niiigcis ilc Aedes corpo
ratiepenning vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de volkshuisvesting {fotoarchief 
Johan Rutgers) 

gen-Neede (SWEN) de derde plaats toegewezen in de wedstrijd 'Verhuurder van 
het jaar'. Vooral de klantvriendelijke opstelling van onze corporatie heeft bijge
dragen tot het verkrijgen van deze eervolle prijs. 
Voor deze klantvriendelijke opstelling hebben alle bestuurders, vrijwilligers en 
personeelsleden zich in de loop der jaren ingezet maar iemand schiet daar boven 
uit. Toon (A.J.) van Gemert was vanaf 1976 tot en met 2000 betrokken als 
ledenraadslid, voorzitter van de woningtoewijzingscommissie, voorzitter van 
het bestuur en later van de Raad van Commissarissen. Zijn inzet voor de volks
huisvesting in Eibergen en Neede werd in 2000 beloond met de Aedes corpora
tiepenning. 

Resumé 
De sociale woningbouw heeft grote impact gehad op het maatschappelijk leven 
in Eibergen. Bij de Stichting Patrimonium, opgericht in 1918 ging het om 26 
huurwoningen. Rond de eeuwwisseling was 42 % van het woningbestand in 
Eibergen sociale woningbouw. Wanneer krijg ik een woning? Waar kan ik dan 
wonen? Kan ik de jaarlijkse huurverhoging betalen? Kan ik huursubsidie ver
krijgen? Wanneer wordt onderhoud of renovatie gepleegd? Allemaal vragen die 
heel velen in Eibergen hebben beziggehouden. 
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Er is veel veranderd in al die jaren. De Stichting Patrimonium kwam al snel in 
financiële problemen met als gevolg dat de 'Patrimoniumwoningen' werden 
ondergebracht bij het gemeentelijk Woningbedrijf Eibergen. Vele decennia was 
het gemeentelijk woningbedrijf verantwoordelijk voor de realisatie van sociale 
huurwoningen. Daar kwam pas verandering in toen in 1968, vanwege landelijk 
beleidsplannen, voor huurwoningen slechts gehonoreerd konden worden wan
neer niet de gemeente maar een corporatie de opdrachtgever was. De gemeente 
was huiverig om de verantwoordelijkheid uit handen te geven aan een meer 
zelf-standige corporatie maar uiteindelijk werd in 1969 de Woningbouwvereni
ging Eibergen Neede gerealiseerd. De statuten van de/.e vereniging gaven maxi
male zeggenschap aan de ledenraad. Dat idealistische uitgangspunt moest het 
echter afleggen tegen een weerbarstige praktijk. Een proces dat typerend is voor 
de gang van zaken bij veel semi-overheidsinstellingen in die tijd. De woning
bouwvereniging werd omgevormd tot de Stichting Woningbeheer Eibergen-
Neede, vervolgens Woonklavier en nu ProWonen. 
De verzelfstandiging van woningbouwcorporaties heeft elders in ons land tot 
uitwassen geleid. Zo kwam Vestia, 's lands grootste woningcorporatie, in 2012 
in grote financiële problemen door risicovolle beleggingen. Waar corporaties 
enkele jaren geleden nog werden gestimuleerd om breed bij te dragen aan leef
baarheid voor huurders en hun reserves ook in te zetten voor andere voorzienin
gen dan sociale woningbouw, wil de politiek in Den Haag nu dat corporaties 
terugkeren naar hun kerntaak: Goede sociale woningbouw realiseren en een 
goed woon- en leefmilieu bevorderen. In Eibergen is het nooit anders geweest. 

Eibergen, februari 2013 Johan Rutgers 

Auteur 
Johan Rutgers is voormalig administrateur, directeur van de Woningbouwvere
niging Eibergen-Neede, daarna directeur-bestuurder van de Stichting Woningbe
heer Eibergen-Neede en vervolgens Woonklavier van 1 mei 1974 tot 31 oktober 
2000. 

Literatuur 
Drs. B.G.A. Kempen en N. van Velzen, Werken aan wonen, 75 jaar Nationale 
Woningraad 
Companen BV, Positie Woningbouwvereniging Eibergen-Neede in de jaren 90. 

Overiĵ e bronnen 
Ton Schepers en Harry van der Lei hebben mij bijgepraat over de laatste ont
wikkelingen bij ProWonen. 
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De Hemstea 

Volgens het historisch standaardwerk uit 2001 van Bennie te Vaarwerk De Hof 
te Vaarwerk en haar bewoners kwam de naam Hemestede al voor 1500 voor, 
maar het was in de middeleeuwen de naam voor twee flinke boerenerven, Grote 
Hemestede en Luttike Hemestede. De straatnaam Hemstea is van later datum. 

Sniekoelenweg 
Hendrik Odink vertelt in zijn verhaal Rondom 't Simmelink, hoe anders de situ
atie was tussen het afgebroken postkantoor (nu Hendrik Odinkplein) en de Rek-
kenseweg, toen de Burgemeester Wilhelmweg er nog niet was. De verbinding 
van boerderij 't Roterink (nu gelegen achter de vroegere Wilhelminaschool, 
thans vestiging van het Assink Lyceum) naar het dorp liep door de Bloms
gaarden via de Simmelinkstege. In 1948 werd aan dit onverharde pad de eerste 
(houten) Wilhelminaschool voor Christelijk Ulo gebouwd. Het adres was Sim-
melinkweg 1. Dit zandpad was een heel oude dodenweg die van de Rekkense-
weg achterlangs 't Roterink en door de Bomsgaarden liep. De naam Roeterink-
pad is afgeleid van 't Roterink. Aan enkele huizen in de Blomsgaarden, vroeger 
bewoond door de families Groot Landeweer, Brevink en Menkhorst, is nog te 
zien, dat deze Simmelinkweg de officiële weg naar het dorp was. Die huizen 
staan met de achterkant naar de in de jaren dertig van de vorige eeuw aangeleg
de Burg. Wilhelmweg. 

Een opname van de Hemstea in 1974. Rechts woonde Bioek^aarden en links Emshroek. 
(foto: B. Rhehergen, fotoeollectie museum de Scheper) 
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De huidige Simmelinkstraat, die begint bij het Hendrik Odinkplein vervolgde 
haar weg over de Simmelinkgoot. Daar ligt thans de Burg. Wilhelmweg. Daar 
kreeg de weg de naam van Sniekoelenweg tot aan de 'villekoele'. Daar is nu de 
driehoek Hemstea en Hondevoort. De naam Sniekoelenweg kwam volgens Hen
drik Odink al in 1482 voor (Zie Rondom 't Simmelink blz, 248 in Odinks boek 
Land en Volk). De plek kwam in 1930 nog eens in het nieuws. Er was een plan 
om daar een Christelijke School, De Julianaschool, te bouwen. Het plan onder
vond tegenstand van voorstanders van openbaar onderwijs. Die beweerden toen, 
gesteund door een arts, dat daar geen goed drinkwater te krijgen zou zijn, omdat 
de bodem er door de vroegere slachtpraktijken in de 'villekoele' verontreinigd 
was. Maar er werd niets gevonden (Bron: archief gemeente, archief Willem 
Sluiterschool). 

De Hemstea was in de zomer van 1970 nog landelijk gebied. Op de achtergrond de 
boerderij van Rooterink en de Chr. Mavo (foto: B. Rhehergen, fotocollectie museum de 
Scheper) 

Hemestede wordt Hemstea 
De middeleeuwse boerenerven Grote Hemestede en Luttike Hemestede waren, 
evenals het goed Simmelink, bezittingen van de heren van Wisch. Ze moesten 
hun pacht afdragen aan de hof te Vaarwerk (Bron: B.H.M, te Vaarwcrk "De Hof 
te Vaarwerk" blz.74, 99, 294). Het erf Grote Hemestede is al in de 15' of 16' 
eeuw verdwenen. De huidige boerderij Ketterink tegenover de Kruiskamp ligt 
op de plek van Luttike Hemestede. 
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De boerderij Ketterink. Ooit was hier erve Luttike Hemestede. (fotocollectie museum de 
Scheper) 

Ketterink is een verbastering van de oudere naam Ketelerinc. Het erf Ketterink, 
45 ha groot, ging geheel op in de dorpsuitbreiding van het Simmelink. 
Toen de erven Grote en Luttike Hemestede verdwenen waren heeft de landweg 
over de dekzandrug langs de zuidelijke oever van de Ramsbeek de naam 
Hemstea gekregen. Dat Hemstea vroeger de naam van een gebied was, bewijst 
nog het spraakgebruik: "We wonen in de Hemstea" en niet "We wonen aan de 
Hemstea". 

De Hemstea behield lang haar landelijk karakter, ze werd na 1945 provisorisch 
bestraat. Het is nu een doodlopende weg geworden, misschien heeft daardoor 
het achterste gedeelte zijn landelijk karakter gedeeltelijk behouden. 

Schrijfwijze 
Volgens 't WALD (Woordenboek van Achterhoekse en Liemerse dialecten) zou 
de schrijfwijze Hemstae of Hemstee beter zijn. Maar omdat voor Eibergenaren 
Hemstea een lang bestaand beeld is, bleef de schrijfwijze behouden. 

Eibergen, september 2013. E.H. (Hennie) Wesselink 
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Antoon te Nijenhuis, huisslachter 

Antoon (Tone) te Nijenhuis (1919-1987) is geboren, getogen en overleden op 
Lubbersman aan de Leugemorsweg, vlak voor de voormalige spoorlijn. Hij 
leerde het vak huisslachter van zijn vader Hendrik. Opvallend is dat Tone's 
zuster Mina ook huisslachter was. Op foto's bij dit artikel staat ook nogal eens 
Tone 's neef Toon Giesbers. Ze gingen vaak samen op pad. Men sprak in de buurt 
dan ook over 'grote en kleine Tone', de grote was te Nijenhuis, de kleine Gies
bers. In 1982 vertelde hij over zijn werk in een interview dat Jansje van Dijk 
met hem had. 

'Je zag veel, je hoorde veel en altijd was het spannend.' 
'Toen ik van de lagere school kwam had ik wel naar de landbouwschool gewild, 
maar mijn vader dacht er anders over en ja, in die tijd deed je nog wat je ouders 
zeiden. Mijn vader was huisslachter en als kind van dertien jaar moest ik met 
hem mee om het vak te leren.' Antoon te Nijenhuis, pratend over zijn beroep 
van huisslachter dat hij bijna vijftig jaar uitgeoefend heeft, gaat terug in zijn her
innering en het ene verhaal na het andere komt naar boven. 'Achteraf gezien', 
zegt hij, 'heb ik wat afgesjouwd in mijn leven, het was hard en zwaar werken 
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Er gingen dagen voorbij dat ik mijn 

Achterkant en schuur van boerderij Lubbersman (Te Nijenhui.s) aan de Leugemorsweg 
in 1970. Tussen de schuur en de boerderij loopt de Rietmolenseweg. 

ÈiHtMltlïÊ 



-50-

Huisslachting bij de familie Bruil aan de Stokkersweg. Voor de beide huisslachters Toon 
Giesbers (gehurkt) en Antoon te Nijenhuis (rechts naast de koe), treffen voorbereidingen 
voor het slachten. Op de achtergrond van links naar rechts: Wim Bndl, Wim Lubberdink, 
Onbekend, Jan Koeslag, Arte Gelink , Jan Meijer, Bruil, vader van Wim, Henk Lansink 
,Hennie Cremer. Vermoedelijk is dit het voetbalelftal van Eibergse Boys 4. 

vrouw en kinderen nauwelijks zag.' Hij gaat rechtop zitten en begint te vertel
len: 'Toen ik nog een kind was had ik een hekel aan dat slachten. Ik was bang 
voor het schreeuwen van het varken en dan al dat bloed, ik maakte dat ik weg
kwam. Langzamerhand wende ik daar natuurlijk wel aan. Mijn vader was een 
vakman en ik heb het vak helemaal in de praktijk geleerd.' Hij steunt met zijn 
ellebogen op zijn knieën, kijkt naar de grond en zegt: 'Jaa, dat waren tijden, er 
was nog geen telefoon, geen auto's en nauwelijks verharde wegen. De boeren 
kwamen bij ons om een afspraak te maken en dan gingen wij er op de fiets naar 
toe. Het slachtseizoen loopt van oktober tot april en weer of geen weer wij trok
ken er op uit, naar alle plaatsen hier in de omgeving. We hebben wat kou gele
den 's winters en dan lagen er nog van die hoge bulten sneeuw waar je haast niet 
doorheen kon komen. Op de toen nog houten Stokkersbrug slipte ik met de fiets, 
ik kon me nog net aan het hek vastgrijpen maar ik weet niet wat er gebeurd zou 
zijn als ik op de bevroren Berkel terecht was gekomen. De gereedschappen, 
messen, slijpstaal en krabbers maakten we vast op ons lichaam en dan gingen 
we. We slachten koeien, varkens en schapen. Een varken wordt buiten geslacht. 
Hoe dat ging? Nou, dat zal ik je vertellen. We gingen met z'n tweeën het hok in 
en maakten een touw vast aan een voor- en achterpoot, dan namen we hem mee 
naar buiten en trokken hem van de benen. Dan moest je er als de bliksem boven
op gaan liggen en de halsslagader doorsnijden en dat is ook het moment waarop 
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Bij Bruil aan de Stokkersweg op de deel. Antoon te Nijenhuis aan het werk als slach-
Links van de koe Antoon te Nijenhuis. ter. Links met geruit shirt Toon Gieshers. 

zo'n beest schreeuwt. Het bloed werd opgevangen en daar maakte de boerin 
bloedworst en bloedbrood van. Als het bloeden opgehouden was werd het var
ken van de haren ontdaan met een krabber en heet water dat al uren tevoren op 
het fornuis gezet was. Vervolgens werd hij op een ladder gebonden en schuin 
tegen de muur gezet. Zo bleef hij een paar uur hangen. Later op de dag gingen 
we dan terug om het varken 'af te hakken', dat is in stukken verdelen. De stuk
ken vlees gingen veertien dagen in de pekel en werden dan te drogen gehangen. 
Met twee man waren we een uur bezig met het slachten en dan nog het afhakken 
en dat alles voor f 1,50!' 
Omdat een koe veel groter is dan een varken en niet op een lader past, wordt hij 
binnen op de deel geslacht en aldaar aan een touw naar boven gehesen om uit te 
druipen. Antoon wijst op zijn neus en zegt: 'Op een keer brak het touw en kreeg 
ik me daar die hele koe op mijn gezicht. Overal bloed natuurlijk. Ze dachten dat 
ik mijn neus gebroken had, dat viel nog wel mee, maar een litteken heb ik er wel 
van overgehouden. Koeien kregen, ook vroeger al, een schietmasker op, maar 
soms ging dat wel eens mis en dan werd me daar zo'n beest toch dol en ondeu
gend. Dan moest je goed uitkijken dat je niet een flinke trap meekreeg. We heb
ben wel eens meegemaakt - het was waar nu 'de Keet' staat aan de Groenlose-
weg - dat de koe een spurt nam naar buiten, in zijn woede het halstouw om een 
flinke appelboom draaide en die pardoes uit de grond trok. Hij zat meteen klem 
en toen waren die sprongen er voorgoed af'. 
In de oorlog werd er veel clandestien geslacht. Om te voorkomen dat het beest 
zou schreeuwen werd er jenever door het voer gedaan. Antoon heeft enkele ang
stige uren doorgebracht achter een stapel stro naast zo'n clandestien geslacht 
kalf terwijl de Duitsers huiszoeking deden. Gelukkig werd hij niet gevonden 
want dan werd niet alleen het kalf in beslag genomen maar zelf kon je ook 
opgepakt worden. Hij vertelt me nog een ander verhaal: 'Op de plaats waar nu 
de Greune Weide staat stond vroeger een boerderij en we moesten daar gaan 
slachten. Er was daar een Duitse knecht in dienst. Hij ving het bloed op in een 
kom en dronk zo twee van die kommen leeg. Wij zeiden: 'Man wat doe je nou?' 
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Johan en Gerda Bruil met Grote en kleine Tone; Te Nijenhuis links achter de koe 
de zojuist geslachte koe. en Giesbers direct rechts naast koe. 

Hij zei: 'Als ik bloed zie moet ik bloed hebben.' 
Tegenwoordig worden dieren naar het slachthuis gebracht waar alles praktisch 
machinaal gebeurd en in het groot. Antoon noemt zo een stuk of tien, vijftien 
namen van vroegere huisslachters. De meesten van hen zijn overleden of afge
keurd, zoals hij zelf. Het beroep van huisslachter is aan het uitsterven. 'Het is 
een ontzettend zwaar beroep', zegt hij, 'altijd sjouwen met die zware beesten, 
altijd dat getrek door regen en kou, mijn rug is totaal versleten. Maar er zaten 
ook machtig leuke kanten aan', zegt hij vergenoegd, 'je zag veel, je hoorde veel 
en altijd was het spannend. We dronken een borreltje tegen de kou en dat had je 
ook echt wel nodig en we gingen op slachtvisite. Dan werd er vlees en brood 
gegeten en wat gedronken en dat was altijd bar gezellig.' 
Anton zegt ten slotte: 'In die tijd betaalde men contant en met zilvergeld. Die 
munten waren behoorlijk zwaar en de boeren zeiden dan: 'Toon, je wordt er nog 
rijk van, want je broekzakken zijn helemaal uitgescheurd.'Hij schudt zijn hoofd 
en zegt glimlachend: 'Ik heb altijd hard gewerkt, maar rijk? Ach nee, rijk ben ik 
er niet van geworden.' 

Eibergen, juli 1982 Jansje van Dijk-Sijbrandij 

De toto's in dit artikel komen uit het foto-album van de familie Te Nijenhuis. 
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Handleiding bij de slacht en slachtrecepten 

Hieronder puntsgewijs wat iedere huisvrouw nodig heeft voor de slacht. 

Klaarzetten 
Voorde 1' slachtdag: 
1. Een ladder + kromhout -i- een stevig touw 
2. Een voldoende hoeveelheid kokend water {+/- 60 liter voor één varken) 
3. Een geëmailleerde emmer of bak om het bloed in te bewaren -i- een 

kleine kom om het bloed op te vangen. Een bezempje om het bloed te 
kloppen. 

4. Zorgen voor een geschikte plaats waar de slager de darmen kan neer 
leggen (liefs op een plaats waar gemakkelijk schoon water te krijgen is) 
- een ketel - een emmer met schoon water. 

5. Een gierijzeren pan waarin het vet wordt uitgesmolten en een bak waarin 
de organen bewaard kunnen worden. 

6. Zorgen dat de vleeskuip goed schoon, dicht en gelucht is. 

Voor de 2' slachtdag: 
1. Zorgen voor voldoende hoeveelheid zout. Verder specerijen als peper, 

gestoten nagelen (nagelgruis), nootmuskaat. Vervolgens uien, salpeter, 
roggemeel, kruidnagelen en soepgroente. 

2. Nakijken of het worstmachientje in orde is (dat niets ontbreekt, de mesjes 
scherp enz.) en worsttouw klaarleggen. 

3. Indien voor sommige worstsoorten rundvlees nodig is, dit bestellen. 
Eveneens darmen en pens. 

4. Enige pannen en mesjes klaarleggen. 
5. De inmaakglazen en toebehoren zorgvuldig nakijken en klaarzetten. Ook 

Keulse potten indien inmaak in het zuur vereist wordt. 
6. Beide dagen zorgen voor een eenvoudige maaltijd bv. stamppot, zodat de 

huisvrouw het grootste deel van haar tijd aan de slacht kan besteden. 
Heeft de huisvrouw voor dit alles goed gezorgd dan zal de slacht regelmatig, 
goed en vlug verlopen. 

Slachtrecepten 
Darmen schoonmaken 
De darmen worden ontward, de buitenkant van de darmen mag niet verontrei
nigd worden. De inhoud wordt door knijpen verwijderd, vervolgens goed 
doorgespoeld en dan binnenste buiten gekeerd. Het buitenste slijmvlieslaagje 
wordt door schrappen met een lepel verwijderd. De dikke darmen worden +/-
1 dag in kalkwater gezet en daarna met zout gestoten. De darmen worden op 
lengte gesneden en in water + kaliumpermanganaat (20 gram op M liter 
water) 
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Spek zouten 
Het spek stevig met zout inwrijven (6 a 7% zout), daarna met zwoerd naar bene
den in de kuip. Het spek blijft 9 a 13 dagen daarin (des te dikker des te langer). 

Ham zouten 
De ham wordt met of zonder been gezouten (15 a 28 % zout). Met been voor
al zout om het been wrijven. De hammen blijven +/- 3 weken in het zout, 
daarna even in kokend water gedompeld om lekken te voorkomen, gedroogd 
en al, of niet opgerold, gerookt, (de hammen met klem vlees onder het spek) 

Worstsoorten 
Leverworst 
Een varkenslever, 2 pond boekweitmeel, +/- 30 gram zout, 1 gram peper, 1 
gram nagelgruis, de helft van de lever aan spek, verder afval van hart, 
zwoerd, enz. Draai de gekookte lever, afval van het hart en zwoerd door de 
vleesmolen (hart en zwoerd zijn gaar). Vermeng deze massa met het spek in 
reepjes gesneden en het meel, voeg zout, peper en nagelgruis toe en vul de 
darmen voor M met de massa. Laat ze vervolgens een uur trekken in water 
van 75 graden Celsius. Spoel ze met koud water af. 

Bloedworst 
1 liter of 2 pond varkensbloed, 1 pond roggemeel, Vi pond spek, 30 gram 
zout, 3 gram fijne peper, nagelgruis, darmen of katoenen zakjes. Snijd het 
spek in dobbelsteentjes, voeg het meel toe, de kruiden en het bloed. Kneed 
alles goed dooreen. Stop de massa in darmen of katoenen zakjes, vooral niet 
te vast. Om te proberen of ze gaar zijn kan men een breipen erin steken. Er 
mag dan geen bloed meer uitkomen. 

Tongworst 
Bloedworstmengsel met op bepaalde afstanden een stuk tong (tong gaar gekookt 
en de huid verwijderd). Deze worst moet 2 a 3 uur koken. Later geperst. 

Metworst 
20 pond vet varkensvlees, 350 gram zout, 20 gram fijne peper, nagelgruis. 
Draai het vlees door het grove rooster van de worstmachine of hak het fijn. 
Vermeng het met zout peper en nagelgruis. Vul de varkens of runderdarmen 
stevig met deze massa en hang de worst dadelijk op te drogen. Hang ze niet 
in de tocht, daar de buitenste rand dan hard wordt en op die manier verhin
derd wordt dat de worst van binnen kan drogen. 

Boterhammenworst 
3 pond kalfsvlees, 1 pond spek, 3 pond rundvlees, Yi pond meel, 100 gram 
zout, 5 gram salpeter. Draai alles door een grove rooster, voeg het zout, de 
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salpeter en het meel toe en meng de massa goed dooreen. Stop de massa niet 
te vast in wijde darmen. Kook ze +/- 1 uur heel zachtjes en rook ze daarna. 

Nierbroodjes 
Blancheer de nier (d.i. zet ze op met koud water, giet dit weg zodra het kookt 
en zet ze opnieuw op met koud water), kook ze gaar +/- M uur in water met 
zout. Maak een sausje van boter, bloem, gefruit uitje en nierbouillon. Voeg de 
nier (aan vierkante blokjes gesneden) toe. Maak de massa naar verkiezing af 
met een eierdooier. Leg oud brood even in de oven tot het kappend is en strijk 
de niermassa op het brood uit. 

Balkenhrij 
Neem hiervoor het kooknat van de verschillende organen, resten bloed, rest
jes leverworst, kaantjes enz. Verder boekweitmeel, nagelgruis, zout, peper en 
noot. Alles aan de kook brengen en met zou, noot, nagelgruis en peper afma
ken. Naar verkiezing krenten, rozijnen en kaneel toevoegen. Strooi het boek
weitmeel er in en laat de massa even doorkoken tot een stijve massa. Schep 
ze in schalen die met meel bestrooid zijn. Strooi bovenop wat meel en druk 
alles stevig aan. Laat de brij koud worden. Bak ze later in plakken van +1- 1 
cm dikte in bruin vet. 

Cervelaatworst 
Zie recept metworst. Neem in plaats van vet varkensvlees, half rundvlees half 
varkensvlees en spek (2 x fijn gesneden). 

Leverpastei 
1 varkenslever, 1 kg. Spek en varkensvlees (bij kleine lever van elk een pond) 
+/- 30 gram zout, 5 gram peper, noot, uitje, laurierblad, foelie. 
De lever wassen en koken met het spek en vlees in ruim water. Maal alles 
door de vleesmoien. Voeg zoveel kooknat toe dat het een dikke brei is. Stoof 
het 20 minuten met de kruiden en het zout, verwijder laurierblad en foelie. 
Schep de pastei in jampotjes en laat het daarin koud worden. Wil men de 
pastei 14 dagen bewaren, giet er dan een laagje vet op. 

Inmaak 
Zwoerdrolletjes 
Op 1 kg. zwoerdrolletjes evenveel dunne varkenslapjes. Maak van de zwoerd 
vierkante stukken, beleg elk stuk met varkenslapje, strooi er iets zout en 
peper op en rol de zwoerd op. Bind het rolletje dicht en kook ze +1- 2 uur 
zachtjes in 2/3 water en 1/3 azijn. In een lapje de kruiden als laurier, kruidna
gel, Spaanse peper meekoken. Als de rolletjes gaar zijn worden ze in een 
Keulse pot met vocht gelegd, daarna laten afkoelen en de pot wordt met per
kamentpapier afgesloten. De rolletjes moeten onder vocht staan. 
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Hoofdkaas 
Neem het varkenssnuitje, de varkenspootjes en desgewenst nog ander vlees 
van kop of nek. Kook het vlees gaar in zoveel water dat het precies onderstaat 
(vooral niet meer, anders vormt zich een gelei). Als alles goed gaar is, zoek 
dan het vlees van de beentjes en maal het fijn. Doe het weer terug in de bouil
lon en maak de hoofdkaas op smaak af met azijn, peper, zout, noot, enz. Laat 
de massa onder af en toe roeren afkoelen tot zich gelei begint te vormen. Dan 
nog eens goed doorroeren en in kleinere kommen overdoen, die tevoren zijn 
ingevet. 

Rolpens 
Zet de geledigde pens in een kalkoplossing (+/- 2 uur). Daarna kan men ze 
met de omgekeerde kant van een mes goed schoonschrappen. Naai daarna 
zakjes van de schone pens (de ruwe kant buiten). Steek onregelmatig in, 
anders scheurt het genaaide af. Neem een mengsel van 2/3 rundvlees en 1/3 
varkensvlees. Maal het vlees m grove stukken en maak het op smaak af met 
zout, peper, nagelgruis en noot. Vul de zakjes voor 2/3, naai ze dicht en laat 
ze 2 a 3 uur koken. Laat ze daarna goed koud worden, schik ze in een Keulse 
pot en giet er 2/3 azijn en 1/3 kooknat op. De pensen moeten goed onder 
vocht staan en met een laagje vet afgesloten. 

Zwoerdenmaag 
Maal resten zwoerd, spek en vlees. Vermeng de massa met peper, zout, nagel-
gruis en fijngehakte uien. Kook de massa in 2/3 water en 1/3 a/ijn tot ze gaar 
is (de massa in de varkensmaag koken). Bewaar de zwoerdmaag onder het 
kooknat in een Keulse pot. 

Steriliseren 
Bouillon 
Trek op gewone wijze bouillon (koud water, beenderenzout, foelie). Zeef de 
bouillon in de glazen tot 3 cm. onder de rand en steriliseer ze 30 minuten op 
98 graden C. 

Groot vlees (gebraden) 
Braad het vlees aan alle kanten goed bruin. Maak dan de jus op gewone wijze 
af. Schik het vlees in het glas en giet de jus erover. Steriliseer 1 VJ uur op 98 
graden C. (het glas half vullen). 
Groot vlees (gekookt) 

Kook het vlees in kokend water 1 kwartier. Doe het daarna in het glas, giet de 
bouillon erover, zoveel dat het glas YA gevuld is. Steriliseer 1 uur zonder been 
en 1 Vi uur met been. 
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Vleeskoekjes 
500 gram vlees (gaar of rauw), 1 ei, peper, noot, een uitje, 100 gram oud brood 
zonder korsten (of beschuit), VA verdund bruin van jus, 60 gram vet of boter, 
paneermeel, resten ei. Kook het fijngehakte uitje even gaar in de jus, week hier
in ook het brood en vermeng dit met het ei, peper, noot, fijngemalen vlees 
Maak van deze massa gelijke platte koekjes, haal ze door geklopt ei en paneer
meel en bak ze mooi bruin, schik ze dan in het goed schoongemaakte glas, giet 
de JUS erover, vul het glas vooi ruim 2/3 met steriliseer ze 1 uur op 98 graden C. 

Runderrolletjes 
5 mooie magere runderlappen, 75 gram vers spek, zout, 1 ons boter of vet. 
Het vlees wassen of zouten Op elk lapje een dun reepje spek leggen Rol de 
lap op en bind het met een dun touwtje vast Braad de rolletjes aan alle kanten 
mooi bruin. Maak de jus af. Schik de rolletjes in het glas, giet de jus erover 
tot het glas ruim 2/3 vol is en steriliseer op 98 graden C. (1 '/4 uur). 

Suit spek 
Doorregen spek, zout en karnemelk Kook het spek gaar (-1-/- Vi uui) en laat 
het afkoelen. Maak van de karnemelk + zout sterke pekel (het ei moet er in 
drijven). Schik het koud geworden spek in een goed geglazuurde inmaakpot, 
giet de pekel ei over zodat het spek onderstaat. Leg er een plankje en een 
steen om het naar boven drijven te beletten Laat de spek zo een week staan. 
Het kan +/- 6 weken goed blijven. 

Rihhetjes in het zuur 
Kook de ribbetjes gaar in water -i- zout en kruiderijen als peterselie, selderij, 
en specerijen als peperkorreltjes, laurierblad, enz Als de ribbetjes gaar zijn 
maak dan het vocht af met azijn of citroenschijfje Giet alles in een Keulse 
pot en laat het koud worden. Daaina afsluiten met een laagje vet en perka
mentpapier over de pot. Heel smakelijk is om bij de ribbetjes een pootje of 
een oor mee te koken Het pootje of oor wordt later verwijderd Dit geeft 
gelei, naar verkiezing kunnen wi) ze weer met azijn of citroen afmaken 

Boterhamworst (2e manier) 
10 pond mager vlees (voorham), 200 gram zout, 150 gram rietsuiker, 12 gram 
witte peper, 7 gram gemalen toelie, 20 gram salpeter. 
Het vlees malen door een 3 mm rooster, vermengen met +/- 1 liter lauw 
warm water en minstens 20 minuten doorwerken Daaina Wi pond gemalen 
rauw spek erdoor werken (niet te veel kneden) dan 1V2 pond in blokjes gesne
den ruw spek er door heen mengen en ten slotte 200 gram aardappelmeel 
(droog) Vullen in met te nauwe darmen en stijf vullen (liefst papieren dar
men). Laten hangen tot de kleur mooi rood is, dan +/- 2 uui in rook en daarna 
1 Vi tot 2 uur bij 75 C koken 
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Vot met den pröttel! 

Ok op 't boerderiejken van Willem en Antje is den zaoterdag een andern dag as 
deur de wekke. De leu oet 't dorp mot vake nog töt de meddag warken en hebt 
dan ok 't geveul dat een ander'n dag is. Ze hebt in de meddag vriej en kunt dan 
nog dinge doon waor ze in de wekke gin tied veur hebt. 
At Willem en Antje de koffie op hebt dan heurt Willem elke wekke Antje weer 
zeggen dat hee noo eerst de brandtonne leug mot maken. Antje wil 't in de kok
ken en veur op de delle luk glad maken. En dan mot eers den pröttel vot. De 
olde kranten en al 't andere afval wat er in wekke allemaole in de tonne word e 
smetten mot vol. 
Willem en Antje hebt met mekare al een besten zet e boerd. Biej gebrek an een 
opvolger blift allemaole net zo as 't was. De kindere bunt etrouwd en kunt zich 
good redden. Veurig jaor hef Willem dree bunder grond verkocht. Met de melk-
beeste en een tröpken varkens dee ze noo nog hebt dech Willem ziencn AOW 
wal te halen. Ut redt zich. Ze leeft zuunig en doot gin grote oetgaven. Alleen 
van 't veurjaor hebt ze 't der good van ne nommen. Een lange gekoester'n wens 
is in vervulling egaone. Ze hebt zich ne niejen auto koch. En dat was nog neet 
alles. Ok ne kleinen anhanger. Willem mot veur zien brcur manks eerpele vot 
brengen en dat kan hee noo mooi met dat kcurken achter den auto doon. Dan is 
hee noo ok een kere of van dat genaölte van Antje. Dat geniiöl oaver dat betjen 
zand dat d'r manks in den kofferbak lig. "Legt oe dan eers ne dekken in den kof
ferbak veur ie dee zekke met eerpele in den auto smiet!" Jao, manks kwam Wil
lem luk ruumtc te kort in den kofferbak en leggen hee een paar zekskes op den 
stool veur in 'n auto. Och, dan most ie Antje zondagsmorgens heuren foetjen at 
ze met 't gat in 't zand zat op weg naor de karke. Willem zead der maor niks op 
en leet Antje maor rustig notjcn. Net as met 'n slim schoer geet ut vanzelf wal 
weer over. 

Willem dronk ziene leste koffie op en halen zich achter 't hoes de kroewage 
veur 't legte. Alles wat Antje pröttel neumen deed hee zich in de tonne den hee 
zich op de krocwagen had e zet. Ut was eiken zaoterdag zowat ne tonne vol. 
Veur dat hee den endeure oet ging veulen hee nog effen in zienen kiel of hee de 
striekzwiivels wal biej zich had. Net ton hee good en wal boeten was beurden 
hee Antje nog wat reren over 't timmerhok. Willem kruuden hendig vedan en 
deed net of hee water in de oarne had. 
Biej 't gat an den rand van 'DerkJan zien bösken' zat hee den krocwagen too en 
leep hee eerst 't bösken in. Met zien knipmes in de hand zoch hee an de jonge 
dennekes naor een paar harsklöötjes. Ton hee d'r 'n stuk of wat had of esneden 
gooiden hee de tonne met pröttel in 't gat en ging der op de hoeke bic zitten. De 
harsklöötjes legden hee tussen de kranten en ton hcc der den striekzwavel bie 
heeld begont al gauw te branden. Met de grepe schudden hee den pröttel nog 
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een betje op en ut doerden neet lange of hee had d'r al een mooi veurken van. 
Den rook kringelen wal een betjen op de buurleu an maor ut was gin groot vcur 
en zo gruwelijk dampen 't ok weer neet. Ut veurken brandden mooi en met de 
grepc harken Willem 't spul an een klein hcupken. Met de sigare op de lippe 
stond hee nog effen geneuglijk in de rondte te kieken. Ut meeste was al ver

brand. 

Ut veurken hrundden mooi. 
(foio: Be rins te Raa) 

■ ■- 1 
Ton hee zich ummedreien en weer op 
't hoes an wol gaon kwam Antjen der 
an voddeken. In euren enen hand 
droog ze ne zak met plodden en ne 
rolic olde koskosmatten. En of 't alle

maole nog neet genog was had ze ok 
nog den olden emmer met teer en öllie 
met e nommen. Ut hele zootje stond al 
ne besten zet in Willem zien timmer

hok. Ho vake had ze Willem al wal 
neet ezeg dat hee dat ne kerc op mos 
ruum'n. 
Vcur dat Willem der arge in had smet 
Antje ut hele spul op 't veur. Vot met 
den pröttelü Ut veur kreeg 't er effen 
benauwd van. Maor daor had Antjen 
wal op e rekkend. Met 'n hoeraatje 

got ze den emmer leug en lag dee dratje ok op 't veur. Ut was maor effen ton der 
een grote stekvlamme de loch in ging. En neet te vergctten ne onmundigen 
zwatten kwalm. Foi, foi, wat ne damp. 

Willem zag hoo den zwatten kwalm op 't hoes van de buurleu aan dreien. Hee 
kon de lakens dee de buurvrouwc al bietieds op den draod had ehangen deur 'n 
rook hen nog net zeen. Ut lek Willem noo maor better um Antje effen allene biej 
't veur te laoten. Hee kreeg zich de kroewage en ging der hendig met op 't hoes 
an. Hee was nog neet biej de kippenhökke of he zag Anneke in de wieten al 
ankommen. An 't fietsen kon hee wal zeen dat de buurvrouwc de bokse warm 
had. Willem leep hendig vedan en net ton hee de schöppe in wol gaon beurden 
hee Anneke al van leer trekken tegen Antjen. Anneken schetterden der effen duf

tig op lös. Foi, wat ging 't er aan too. "Ho krieg iet in de kop! Wee dut dat noo! 
't Is toch verschrikkelijk! En zo kan ik wal an 't wassen an blieven!". 

Willem was maor stillekes naor zien timmerhok egaone. Hee zol nog een stelle 
an de batse maken. Net ton hee een paar keer met de schavc langs de stelle was 
egaone beurden hee Antje op de klumpkes ankommen. Ut schoer was vot c trok
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ken Antje kek um veraltereerd an en de praot was 't er kats of Willem stond 't 
er ok een betje ongelukkig bie met de schave in de hande tussen al dee krullen 
dee al wear op de grond laggen "En ik konne toch altied zo good met Anneke", 
was 't eerste wat Antje zea "Ut zol mie toch bedreuvn dat ik zo met Anneke 
wieter mot" Willem stok zich een sigare an en ton hee 'n eersten rook vot hadde 
blaozen zead hee tegen Antje dat zee van nommedag maor met 'n stuksken 
naegelholt op de buurleu an most "Och Willem, kun ie dat neet better doon", 
probeerden Antje 't nog effen "Ie kunt 't altied zo mooi zeggen" Willem trok 
nog ne keere an de sigare en zeg dan schuddekoppend "Antje ie zolt der wal an 
motten geleuven Ie mot toch maor deur den zoeren appel hen bieten Want aj 
neet hen drieten gaot dan barst oew 't gat" 

Eibarge, oktober 2013 Bertus te Raa 
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Ons zoekplaatje: nieuwe opgave 

Ditmaal vragen wij uw hulp bij een foto uit de jaren 50/60?, althans dat denken 
wij, wat te zien is aan de autobussen op de achtergrond en de kleding van de 
personen. Typisch dat er een klein meisje bij op de foto staat. Wij vragen dan 
ook weer; 

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

Uw reacties zijn welkom, ook al herkent u slechts één of enkelen, bij: 
J. Baake, Nieuwenhuizenstraat 5, 7161 VB Neede. 
Email: redactie@historischekringeibergen.nl 

Johan Baake 

Herhaalde oproep voor het zoekplaatje van nr.75 
Helaas niet zoveel reacties op ons vorig zoekplaatje. Frans Graas reageerde en 
kon ons vertellen dat de foto is gemaakt in de pickerfabriek van Prakke. Hij her
kent nr.1 Herman Menkhorst. Mevrouw Te Hennepe zag in nr.4 haar vader 
Johan te Hennepe en in nr.5 haar broer Siep te Hennepe. Misschien geeft boven
staande aanleiding tot meer reacties. 

mailto:redactie@historischekringeibergen.nl
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Prijslijst boeken (december 2013) 

E H Wesselink (red ), Hendrik Odink IS89 1971 Folklore en Vroomheid m 
Berkellund, 1989 € 5,00 

E H Wesselink, Kom vanavond met verhalen Eihergen m ooiloi^sti/d 
deel 1 De Jodenvervolging 1990 € 12,00 
deel 2 De moed der machtelozen 1992 € 1 4 , 0 0 
deel 3 Hoe de oorlog is verdwenen, 1995 € 15,00 

J Baake (red ), Oud Rekken in heeld 1993 € 5,00 

B H M te Vddrwerk,e d {red). Boerenwerk Honderd jaar Afdeling Eihergen 
van de Geldersche Maatschappij van Landbouw 1895 1995,1995 €. 7,00 

L A vdn Dijk, 't les kun lie/n Honderd /aar ijspret m Eiben^en 1898 1998 
1998 € 5 00 

W Odink, e d (red ), De Hol ter Verzamelde gedichten van G Odirik 
1916 1978 1999 € 7,00 

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

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

E H Wesselink & G B Mddisc, Boerderij en veldnamen m tibergen 2004 € 2 0 , 0 0 

B H M te Vadrwerk, e a (red ), In de haan van de windhoos De stormramp 

van ] ]uni 1927 m de gemeente Eibergen 2007 € 1 5 , 0 0 

J Bddke, e d (red ), De Blocmensyrnfonie Het wonder van Eibergen 2008 € 20,00 

L A van Dijk, Het boek van Hupsel Geschiedenis van een Eibergie 
buurtschap, 2010 (te koop in de boekhandel, bij de VVV in Eibergen) € 20,00 
E H Wesselink, Kleine Eihergsc historie in tien verhalen, een selectie uit het 
werk van E H Wesselink 2011 € 15 00 
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Old Ni |s losse nummeis I t/m 49 (aantal nummeis uitverkocht) € 4 00 
50 t/m 75 € 5 00 

Overige publicaties aan te schaffen via de HKE 
Joop Brcns, Ut maeken van Roderio, 1982 € 2,50 
EH ^ti,^e\m\i,Tienman en tachtig gulden CNSA9'è5 € 5,00 
Leon Hanssen. Lf v<?rt in geleende tijd Over Menno ter Braak, 1992 € 10,00 
Hairie Blanken, e a , De Zwolse school Basis van een kleine kern , 1997 € 7,00 

Al deze uitgaven kunnen woiden besteld via het bestelbil|et ot telefonisch via 
Dick Somsen, Mallumse Molenweg 21, 7152 AT Eibeigen, tel 0545 472517 

Website 
Alle door de Historische Kring Eibergen uitgegeven publicaties ook de niet meer lever
bare, kunt u vinden op de website www historischekringeibergen nl 
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Historische Kring Eibergen - Bestelbiljet boeken 

Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen. tel.: 0545-472517. 

Ik heb belangstelling voor de volgende uitgave(n) uit de lijst, vermeld in deze Old Ni-js: 

Mijn naam 

Adres 

Postcode en plaatsnaam 

Handtekening 

Historische Kring Eibergen - Ledenwerfactie 

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

Naam nieuw lid 

Adres 

Postcode en plaatsnaam 

Ik kies als premie het boek: O Boerenwerk, B.H.M, te Vaarwerk, e.a. (red.) of 
O Oud Rekken in beeld, J. Baake (red.) 

* Doorhalen de naam van het boek, dat niet wordt gekozen. 

Mijn naam 

Adres 

Postcode en plaatsnaam 

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



Historisch Archief Eibergen 

Openingstijd: 
Kike zaterdag van 10.00 - 14.00 uur 

Locatie: 
Bovenverdieping Kulturhus 't Spieker, 
Kerkstraat 30, 7151 BW Eibergen 
(Er is een lift aanwezig) (̂  


