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Bestuursmededelingen 
Omslag Old Ni-js. 
Zoals u ziet, heeft Old Ni-js een nieuw jasje gekregen. Het leek ons goed, de uit
gave van de INDEX te benutten om aan Old Ni-js een nieuw uiterlijk te geven. 
De fraaie pentekening die vanaf nu het omslag zal sieren, is van de hand van Erik 
Stam. We hopen, dat onze lezers de vernieuwing op prijs weten te stellen. 

Secretariaat. 
Met ingang van oktober j.l. heeft Jan Aarnink het secretariaat overgedragen aan 
Dinie Dijkhuizen-Blankvoort, die de laatste tijd al regelmatig onze secretaris 
assisteerde. We danken Jan van harte voor de inzet, waarmee hij het secretariaat 
vervulde. Als bestuurslid blijft hij gelukkig aan. 
We zijn Dinie, wier kwaliteiten we inmiddels al hebben leren kennen, dankbaar, 
dat ze het secretariaat op zich heeft willen nemen. 

Monumentendag 
Evenals vorig jaar verzorgden wij in september de monumentendagen. De diver
se activiteiten trokken in totaal een paar honderd deelnemers aan fiets- en wan
deltocht of bezochten de exposities over de school van vroeger. Onze dank gaat 
uit naar allen, die aan de voorbereiding en de uitvoering meewerkten. 
Hierbij een foto van Gerrit Hazewinkel, bezig uitleg te geven over dingen uit de 
school van vroeger. Of vertelt hij net een anekdote? 

foto: A. Ic ViKinholt. 
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Ledenvergadering en excursie 1998 
We hebben onze jaarlijkse ledenvergadering gepland op zaterdag 25 april 1998 
om 2.30 uur in het muldershuis. Houdt u deze datum vast vrij? Bijzonderheden 
volgen nog. Onze jaarlijkse excursie is gepland op zaterdag 23 mei a.s. Het reis
doel staat nog niet vast. In het volgend Old Ni-js hierover meer. 

Het bestuur. 

Ter herinnering aan: Hendrik Jan Hartemink, 
geboren op 28-8-1915 en overleden op 19-8-1997 te Rekken. 

Op 19 augustus jl. overleed Hendrik Jan Hartemink. Hij 
woonde te Rekken aan de Ruskesslatweg op de boerde
rij de "Ganzebraak". Vier generaties Hartcminkhebben 
er gewoond, de boerderij is in het midden van de 19e 
eeuw gesticht. De overgrootvader van Hendrik Jan werd 
de eerste pachter, hij was at"komstig van de boerderij 
"Bosman" in Olden Eibergen. Dat was in 1874, in 1904 
werd de familie Hartemink in staat gesteld de "Gan
zebraak" te kopen. Vervolgens woonden drie generaties 
Hartemink steeds op deze boerderij. En zoals dat vaker 
voorkwam, met zuinig leven en veel ijver werd de boer

derij geleidelijk uitgebreid. Een nieuw voorhuis, dwars voor en aan de oude 
boerderij, in de jaren omstreeks 1930, gaf het geheel een ander karakter. Toch is 
lol vandaag nog veel te herkennen van de oude boerenplaats. 

Wij willen even stilstaan bij het oveHijden van Hendrik Hartemink. Het is niet 
toevallig dat in het laatste nummer (nr. 31) van Old Ni-js een artikel was opge
nomen waarin de herinneringen van Hendrik aan vroegere bewoners van boer
derijen in zijn naaste omgeving zijn opgeschreven. Hij was al geruime tijd ern
stig ziek en liet het voorkomen alsof de publicatie van zijn verhalen hem niet 
meer interesseerde. Het kostte enige overredingskracht om hem te bewegen daar
mee in te stemmen. Hendrik was een bescheiden man, hij was er zich niet van 
bewust dat de aard van zijn belangstelling voor het verloop van de dorps- en 
buurtgeschiedenis tamelijk uniek was. Het is volgens mij dezelfde soort belang
stelling, die ook mensen als bv. H. Odink en H.W. Heuvel bewoog om schrifte
lijk vast te leggen wat er gaande was geweest en wat dreigde in de vergetelheid 
te raken. 
Het is te betreuren dat ik Hendrik pas heb leren kennen toen hij zijn levenskracht 
al zag verminderen. Dat kwam ook door het verlies van zijn vrouw in 1982, hij 
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hield erg veel van haar en kon de eenzaamheid niet goed aan na haar overlijden 
In die eenzame uren heeft hij vei strooiing gevonden in het opschrijven van /ijn 
herinneringen En daar mogen we hem eikenteli)k vooi /ijn We mogen het ook 
betieuien dat hi] nooit op de voorgrond trad daaidooi kon hi) ook moeilijk gesti-
muleeid woiden om uit /ijn ver/amelingen en akten krantenaitikelen, corre 
spondentie, boekhouding en dergelijke nog wal andeie verhalen te putten Want 
het was ongewoon dat een man, die zelden in centia van menseli)ke bezigheden 
te vinden was toch zo goed was gemtormeeid over het leven van alledag En 
daaibij met warmte en respect over het verleden sprak Na een paar bezoekjes 
constateerde ik dat ik erg graag naar hem toeging, altijd onder het hoofdstuk dat 
wi) over vroeger gingen praten Bi) mi)n pogingen om de geschiedenis van enige 
Rekkense boerderijen wat uit te diepen, was hij mijn betrouwbare raadsman 
Mijn gebrekkige inzicht in de relaties tussen de bewoners van diverse boerderij
en omdat ik niet in Rekken ben geboren en getogen, heeft hij zoveel als moge
lijk was aangevuld Hij veilooi nooit zijn geduld om uit te leggen dat het toch 
nog iets anders was dan ik verondei stelde Bezoekers die ei waien stapten wel 
eens op om ons de ruimte te geven Terwijl het heel vaak niet over vroeger ging, 
ik bleek ook geen geroutineerde ondervrager te zijn, wisselden we uitvoerig van 
gedachten over vele levensvragen We stonden in opvattingen dicht bij elkaar Ik 
beschouwde hem als een mijner goede vrienden Hi) verlangde zo naar het 
levenseinde, het is daarom minder passend over verdriet uit te weiden 

De stukjes in Old Ni js en mogelijk de hierna nog volgende bijdiagen die met 
behulp van Hendrik zijn papeiassen gemaakt kunnen worden, dragen ei hoop ik 
toe bij dat we Hendrik Jan Hartemink altijd in herinnering houden 

G H Braakman 
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Van Fabrikanten, een Staking en nog wat. 
We prijzen ons gelukkig, dat ons vorig artikel over de families Prakke en 
TerBraak veel waardering en respons opleverde. Onze bedoeling, met dit artikel 
belangstelling te wekken voor het museum de Scheper en het huis,waarin het 
gehuisvest gaat worden, het huis van mevrouw Betsy ter Braak in de Grotestraat, 
is gelukt. 
Dank zij dit artikel en de activiteit van Herman Schepers, beheerder van het 
museum, werd de aandacht van nakomelingen gevestigd op de betekenis, die het 
museum kan hebben voor dit "familiehuis" en de familiehistorie, die in dit muse
um een plaats zal krijgen. 
Zo kwam de oude vierdeurskast, ooit bezit van notaris G.ter Braak, die in de 19e 
eeuw in het notariskantoor stond, dezer dagen in het bezit van museum De 
Scheper. Ze stond in Epe en werd door de aldaar wonende twee gezusters ter 
Braak en hun broer aan het museum afgestaan, benevens een schilderij uit 1865 
voorstellende een gezicht op Eibergen. 

Van het Prakkeverbond, dat een tachtig nakomelingen van de familie Prakke in 
zich verenigt, kwam een vorstelijk geschenk in geld ter beschikking, dat het 

bestuur van stichting De Scheper 
maar al te graag gebruikt om het 
tekort op de verbouwingskosten te 
verkleinen. Het bestuur ziet meer 
giften,sponsors en donateurs met 
graagte tegemoet. 

Foto's 
Hoe we destijds ook zochten, het 
lukte ons niet, een foto te bemach
tigen van Herman Prakke, de bou
wer van het huis aan de Grotestraat 
41. Toen Old Ni-js verschenen 
was, verraste ons redactielid Johan 
Baake, tevens fotoverzamelaar, 
ons met een overdruk van het 
boekje "Prakke Prenten" uit 1948, 
waarin een aantal foto's van de 
familie Prakke en de door ons 
gezochte foto van Herman Prakke 
en diens echtgenote, (zie de vol
gende pagina) 

Hcniian Schepers nwl liet onivcini^en 
schilderij, "gezicht op Eilwr^en" uit IH65. 
geschilderd door P.J. Lutjens. 
(foto: coll. Gossink Pupliciteit) 



Hcrnuin Prakke Lucie Geertruida Luyten 
(H-H-1937-23-1-1906} (29-5-1H47-26-2-1937) 

Drie sigaren 
Over de zoon van Herman Prakke, Marinus,(geboren 15-4-1873), die de picker-
t'abriek stichtte en bet Noorse huis bouwde, speelde Herman Schepers ons nog 
een aardige anekdote toe. Ze verscheen in een Engelse krant en werd door 
Marinus zelf verteld, toen hij daar enige tijd woonde (hij leerde daar de fabrica
ge van de pickers). Via de krant is ze weer in Eibergen terecht gekomen. 

Het verhaal is als volgt. Marinus had de gewoonte, om 's zaterdags, als hij zijn 
arbeiders het loon uitbetaalde, ze allemaal een sigaar te geven. Maar, er werkten 
ook een paar jongens, net van school af, die nog zo jong waren, dat hij roken niet 
goed voor ze vond. Daarom gaf hij die jongens geen sigaar, maar drie cent. Eén 
van die jongens was Evert Wonnink, die later dorpsomroeper zou worden. Toen 
hem gevraagd, werd, of hij voor de drie cent wat "slikkeri-je"( lekkers, snoep) 
had gekocht, was het antwoord: "Nee, drie sigaren!" 

Staking. 
In 1921 braken overal in Nederland stakingen uit in de fabrieken. De slag om de 
45-urige werkweek zouden de arbeiders verliezen. De werkweek werd vastge
steld op 48 uur! Maar toen de werkgevers ook nog tot loonsverlaging wilden 
overgaan, braken er stakingen uit. 
Ook in Eibergen kwam het tot een uitbarsting, aldus Ger Dijkstra in "80 JAAR 
SOCIALISME IN EIBERGEN" (1985). De grootste staking vond plaats bij de 
pickerfabriek van Marinus Prakke. Daar werkten blijkens een foto zo'n 25 man. 
Hoe zo'n staking de geesten beroerde, blijkt uit een brief van 29 maart 1921, in 
het bezit van Herman Schepers, waarin iemand schreef, dat oma het veel te druk 
had met de staking. Ze stond alsmaar buiten om te horen, of er al nieuws was, ze 
zou nog kou vatten daar buiten. 
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De staking duurde wei een weck ol' drie. Volgens Herman Schepers staakten de 
arbeiders niet alleen tegen loonsverlaging, maar ook, omdat ze op de voorjaars-
kermis geen vrije dag meer zouden krijgen, zoals gebruikelijk was. 
Er waren maar vier werkwilligen onder de arbeiders op de pickerfabriek. Ze gin
gen onder begeleiding van de meer dan twintig stakers en onder toezicht van de 
politie dagelijks naar en van hun werk, aldus Herman Schepers. 

Leer- en Kettingkastenfabriek. 
Een belangrijke rol bij die staking speelden de gebroeders Gerrit, Dirk en Jan 
Schiiperclaus. Gerrit was raadslid voor de SDAP geweest,Dirk was voorzitter 
van de fabrieksarbeiderbond en Gerrit was ploegbaas bij de pickerfabriek. De 
staking ging verloren en de gebroeders Schiiperclaus kregen ontslag en ook 
D.J.Ribbels, die later een lappenwinkel had in de Kerkstraat, (Vandaar de bij
naam "Lappen-Ribbels). 
Dit ontslag betekende het begin van een nieuwe leerfabriek, want de Clausen, 
zoals men de familie Schiiperclaus vaak met een verzamelnaam aanduidde in 
Eibergen, konden nergens werk vinden. Niemand wilde van die rooie oproer
kraaiers in dienst nemen. 
Via een neef in Enschede kregen de getrouwde broers Gerrit en Dirk tenslotte 
toch een baan in de textiel en de ongetrouwde broer Jan begon in arrenmoede van 
een partij leer klompenriempjes te snijden. En die nijverheid zou uitgroeien tot 
de inmiddels ook al weer ettelijke jaren opgeheven leer- en kettingkastenfabriek 
aan de Beltrumseweg, die op haar hoogtepunt aan 120 mensen werk bood. 

E.H.Wesselink 

L/n^s op de an-
Mchlkcuirt "Noors 
huh ", gebouwd 
door Murinus 
Prakke. later 
bewoond door zijn 
moeder mevr 
Prakke-Luyten. 
Rechts huize "De 
Overkant" bewoond 
door mevr J.G. 
Prakke-ten Houten 

Bronnen en Literatuur: 
- H.G. Schepers en 
- Dijkstra, G., 80 JAAR SOCIALISME IN EIBERGEN. Eibergen 1985 
- Prakke Prenten, overdruk familieboekje 1948, uitg. 't Prakkeverbond. 



Zoekplaat. Ditmaal een heel grote foto. In aansluiting op ons verhaal over 
fabrikanten enz. een foto van het voltallige personeel van de pickerfabriek uit 
april 1931. (Niet te verwarren met de foto uit ± 1940. zoals verscheen in het 
groene boekje "kent u ze nog, de Eibergenaren" van F.J. de Leeuw. 

Onze vraag: welke personen staan er op? 

voorste rij zittend v.l.n.r. (1 t/m 9) 
tweede rij zittend v.l.n.r. (10 t/m 27) 
derde rij staand v.l.n.r. (28 t/m 64) 
achterste rij (verhoogd) v.l.n.r. (65 t/m 90). 

Uw schriftelijke reacties graag aan Nieuwenhuizenstraat 5, 7161 VB Neede. 
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Oplossing /oekplaatje. 

De toto uit ± 1916 toont het voltallige personeel van de openbare lagere school. 
Het was de tijd van de eerste wereldoorlog, toen de voedselschaarste zo groot 
was, dat er diverse levensmiddelen "op de bon" waren, d.w.z. alleen tegen inle
vering van een op het distributiekantoor uitgereikt /egel verkrijgbaar, aldus 
mevrouw H. de Leeuw-Leppink, die de onderwijzers en onderwijzeressen die op 
de foto staan, allemaal heeft gekend: 
van links naar rechts staande zijn het: 
Meester J. Leppink (hoofd der school en vader van mevr. de Leeuw), meester 
Elshof, meester Vos, meester Klaren en zittend de enige onderwij/eres met de 
adellijke naam Westerouwen-van Meeteren. In de omgang noemde zij zich Van 
Meeteren. 
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St. Franciscuskerk te Zwilbroek. (Joto: L.H. We.sselink) 

Kerken langs de Grens, deel 1 
Zwilbroek, Oldenkotte, Rietmolen, Niekerk, Zwolle, Rekken 
Zoals we in Old Ni-js nr. 31 schreven, bestaat in 1998 de St.Franciscuskerk 
teZwilbrock 250 jaar. En in 1997 bestond de R.K. kerk Ie Rekken, gewijd aan de 
H.H.Martelaren van Gorcum, 125 jaar. 
Omdat de stichting van beide kerken samenhang vertoont met die van enkele 
andere, deels op Duits gebied gelegen kerkjes langs on/e oostergrens, leek het 
zinvol om in Old Ni-js aandacht te besteden aan de historie van de/e kerken. 
Vanwege de veelheid aan gegevens is gekozen voor een verhaal in twee afleve
ringen. Dit eerste deel gaat in op het ontstaan van de kerk te Zwilbroek en wat er 
aan voorafging. 

Nederlands in Zwillbrock... 
Een tocht langs Eibergse monumenten voert haast onvermijdelijk ook naar 
Zwilbroek, naar het bijna 250 jaar oude kerkgebouw, gewijd aan de heilige 
Franciscus van Assisi, dat vooral vanwege /i|n oveidadig versierde intcrieui in 
wijde omgeving bekend is. Hel is de meest noordelijk gelegen barokkerk in 
Europa. 
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Als niet het kunstwerk "Open Grenzen" en een bord langs de weg, dat ons wel
kom heet in Vreden, ons daar attent zou maken op een grenspassage, zou men bij 
aankomst bij de kerk denken, dat men nog in Nederland is, want de namen van 
de twee café-eigenaars daar, v.d. Berg en Reirink doen nog heel Nederlands aan. 
En als men het kerkpad oploopt, gelooft men even zijn ogen niet, want even 
voorbij het beeld van Maria Immaculata {- onbevlekt ontvangen) links van het 
pad en rechts dat van de heilige Johannes Nepomuk, ziet men twee Bildstöcke 
(heiligenhuisjes), waarop teksten in oud-Nederlands te lezen staan. 

Op de Bildstock links staat: 
Darom Anhitl noch Holt noch Steen 
Maer op Christie Lieden Recht V Hert Alleen 

En eronder: Moeder Siet Sijn Roode Wonden 
Die Hij Heeft om onse Sonden 
Aen het kruis vür Liefd' ontfaen I) 
Om 't verdoolde Schaep Te Halen 
En de Schultt Gansch te Betalen 
Die door Adam was Bet^aen 

Maria mei de apostel Johannes in 
devote houding opziende naar de 

i^elcruisigde Jezus. 
(Joto: E.H. Wesselink) 
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Boven het rechter tafereel staat: 
Wat Gij hier siet is Christi Beltenis en Selver niet. 

En eronder staat te lezen: 
O Jesu, V Bittere Passy en Wonden Root 
V Geissein, V Doornen en Pienen ^root 2) 
V Naei>elen, V Chruis En Bitteren Doot 
Sijn Mijn Vertroosting In Mijn laatsten Noot. 
1725 

Hoewel dit tafereel de opstanding uitbeeldt, heeft het onderschrift betrekking op 
Jezus' lijden. 

1): vür Liefd'ontfaen= uit liefde (voor de mensen) ontvangen, 
2): V Geisseln= Uw geseling, Pienen= pijnen 

Men vraagt zich met enige verbazing af, hoe die teksten in 18e eeuws 
Nederlands hier bij een Duitse kerk terecht zijn gekomen. Sprak men hier over 
de grens vroeger Nederlands of heeft hier sinds 1725 een grenswijziging plaats 
gevonden? En, hoe heeft men ooit op de gedachte kunnen komen, om hier, in de 
eenzaamheid van uitgestrekte venen,heide en bossen, ettelijke kilometers ver
wijderd van stadjes als Vreden, Groenlo en Eibergen, een kerkgebouw neer te 
zetten met zo'n overdadig interieur? 

De opgestane Heer met twee van 
schrik ontwakende soldaten, die 
hel graf bewaken moesten, 
(foto: E.H. Wes.selink) 

http://Wes.se
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Zwilbroek, uitzendbureau voor de Achterhoek. 
Het antwoord op deze vragen is, dat deze kerk uit ± 1717 niet gebouwd werdom 
te dienen als parochiekerk voor de Duitse bewoners van de buurtschap 
Zwilbroek; ze was onderdeel van een klooster, dat van ± 1650-1795 diende als-
missiepost, een soort van uitzendbureau van priesters,ten behoeve van de R.K. 
gelovigen in de Heerlijkheid Borculo, waartoe o.a. het buitengebied van Grol, 
Zwolle, Avest, Lintvelde, Beltrum en Eibergen met zijn buurschappen Olden 
Eibergen, Holterhoek en Rekken en ook nog Neede en Geesteren behoorden. 
En ten behoeve van die Nederlands sprekende gelovigen stonden die teksten daar 
in Zwilbroek in het Nederlands. 

Informutieplaquette in voorgevel van Je kerk Ie Zwilbroek met kort samen-
gevattte historie van kerk en klooster, (foto E.H. Wesselink) 

Publicaties over Zwilbroek. 
Er is door de jaren heen ai heel wat geschreven over kerk en klooster van 
Zwilbroek; men vindt o.a. artikelen van Hendrik Odink, mr. H.J.Steenbergen, 
Th.A.M.Thielen en anderen. Maar een complete geschiedschrijving vindt men 
slechts in het in 1975 in het Duits geschreven "Kirche und Kloster Zwillbrock" 
van de hand van de overigens in Nederland geboren Adriaan Roelofs SM, die 
toen pastoor te Zwilbroek was. 
Het is bovendien een zeer goed gedocumenteerd boek, want de schrijver heeft 
gebruik gemaakt van archiefmateriaal uit een breed scala aan archieven in 
Duitsland, zowel als Nederland, waar gegevens over het klooster Zwilbroek 
bewaard worden. 
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Voorgeschiedenis: Godsdienstige Onverdraagzaamheid. 
Het ontstaan van de kerk van Zwilbroek hangt ten nauwste samen met de de poli
tieke en religieuze toestanden van de 16e tot en met de 18e eeuw. Ze is een pro
duct van de godsdienstige en politieke onverdraagzaamheid, die van 1550-1800 
heel wat godsdienstoorlogen in West-Europa heeft veroorzaakt en waarvan de 
gevolgen tot op vandaag nog te zien zijn, zoals in Noord-Ierland, waar de strijd 
tussen Rooms-Katholieken en Protestanten telkens weer oplaait. En moordaan
slagen door godsdienstige fundamentalisten zijn niet van de lucht. 

Kerkhervorming. 
De vlam sloeg in de pan op 31 oktober 1517. Op de avond van die dag, vooraf
gaand aan de grote kerkelijke feestdag van Allerheiligen, nagelde de augustijner 
monnik. Maarten Luther, zijn beroemd geworden 95 stellingen aan de deur van 
de slotkapel te Wittenberg, waar hij professor in de theologie was. 
Hij keerde zich daarin fel tegen de schaamteloze wijze, waarop in Duitsland een 
door de paus uitgeschreven aflaathandel werd bedreven en waarvan de niet gerin
ge opbrengst moest dienen voor de bouw van de St.Pieterskerk te Rome. Een 
gevleugeld woord van de handelaar in aflaten, de monnik Tetzel, werd: "Zodra 
het geld in 't kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt". De hemel leek voor 
geld te koop. 
Luthers bedoeling, middels de (in het Latijn) geschreven stellingen een discussie 
onder kerkgeleerden op gang te brengen over een aantal misstanden in de kerk, 
mislukte. Zijn stellingen werden in het Duits vertaald en over heel Duitsland ver
spreid. Kerk en staat maakten toen al gauw korte metten met hem. Na enige dis
puten moest hij zijn aanklachten tegen paus en kerk herroepen en toen hij dat 
weigerde, werd hij door paus en keizer in de ban gedaan. Daarmee was het ker
kelijk conflict tevens een staatsaangelegenheid geworden. 

Oude Leer en Nieuwe Leer. 
Maar de beweging der reformatie bleek niet te stuiten. Luther vond bescherming 
bij de keurvorst van Saksen en werd zo de stichter van een nieuwe kerk, de 
Lutherse, met een eigen geloofsleer die sterk van de Rooms-Katholieke ver
schilde. De rol van kerk en heiligen als middelaars tussen God en mensen werd 
ontkend. Het kloosterleven en het ongehuwde priesterschap werden afgeschaft. 
Van de zeven sacramenten bleven alleen de H.Doop en het H.Avondmaal over; 
het laten lezen van heilige missen voor de gestorvenen werd afgeschaft. Het nut 
van goede werken ter verkrijging van eeuwig zieleheil werd ontkend. 
Luthers leer luidde kort samengevat: Niet door goede werken wordt de mens 
rechtvaardig voor God, maar door het geloof alleen. Goede werken werden 
omgebogen tot werken der dankbaarheid voor de genade, ontvangen door de ver
lossing door Jezus' dood en opstanding. Was aan rooms-katholieken het lezen 
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van de bijbel verboden, Luther en de andere hervormers vonden bijbellezen door 
gelovigen van het allergrootste belang Eén van Luthers eerste werkzaamheden 
was dan ook het veitalen van de Bi]bc! in het Duits Op de Wartburg in Eisenach 
toont men nog heden de kaniei, waai hij /i)n veitaalwcrk verlichtte Hoewel dus 
van kerkhervorming van binnen uit geen sprake was, kreeg de beweging, door 
Luther en de twee andere hervormers Zwingli en Calvijn, op gang gebracht, toch 
de naam Kerkhervorming of Reformatie 

(ieloofsvervolj^inj» en Opstand. 
Ook in Nederland vond de "Nieuwe Leer" vanuit Duitsland geleidelijk 
ingang Maar waarschijnlijk nergens in Europa weiden de "ketters", /oals de aan-
hangeis van Luther(en latei van Calvijn) werden genoemd, zo /waar vervolgd als 
m ons land 
De twee voisten, die toen over ons land regeerden, Karel V (1515 1555) en Filips 
11,(1555-1598), beschouwden de reformatie als een gevaar voor de eenheid in 
hun landen en stelden zich daarom tot taak, de ketterij met behulp van de kerke
lijke inquisitie, hardhandig aan te pakken De vervolging leverde in de 
Nederlanden naar schatting '̂ OOO slachtoffers op Maar de vervolging leidde niet 
tot resultaat Mede, door het feit, dat in ons land de volgelingen van de nieuwe 
leer meer werden aangetrokken door het calvinisme met o a /ijn opvattingen 
over recht van verzet tegen een tyrannieke, goddeloze overheid De/e opvatting 
heeft de opstand tegen Spanje gestimuleerd, die m 1568 begon onder leiding van 
Willem van Oianje en die in 1648 na 8()jaai weid bekioond met de onallianke-
lijkheid van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (in dit artikel ver
der aangeduid als "de Republiek") 
Dat er, /eker naarmate de tijd vorderde, steeds meer staatkundige en handels-
kwesties de boventoon gingen voeien in die opstand /al thans niemand meer 
ontkennen Maar dat de oorlog geboren was uil ver/et van de prins van Oranje 
tegen de onderdrukking van de gewetensviijheid, is nauwelijks aanvechtbaar 

De Achterhoek tijdens de tachtij»jari}»e oorloj». 
De tijd van de 8()-jarige oorlog was voor de Achterhoek een moeilijke tijd 
Thielen schreef daarover 
"Het was een periode van onrust, roof en wraakoefening, die pas in 1627 inetde 
verovering van Groenlo door Frederik Hendrik een einde nam" 

De volgende lijst iaat /len hoe vaak hiei hel land te lijden had onder rondtrek
kende legers 
l')72 (iiaaf Willem \ d Ihn; cai fciiuilulid \au Wilhm \an Oxinu Inki nuf ceni>iu 
ZcnlninU dooi d( Adttcihock Aha \(rlooi tom wel Ik n Brul nuuii de slioopUx hl \ai) 
de i^eii en Ie \ e rek nuts op dein ellende \e>e)i de pleitte leindshe\e)lknn' 
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1572. Zulplu'ii wordt het slachtoffer van Alva's wraaktocht. De stad wordt volledii; iiit-
i^emoord. Mannen worden rut^ aan rug in de IJssel verdronken, vrouwen en meisjes na 
verkrachting vermoord. 
I5S(). De in Spaanse dienst opererende graaf Rennenberg neemt Grol. 
I5H2 Strijd om Lochem. 
1597. Op zijn succesvolle tocht langs de l.lssel verovert prins Maurits Grol op de 
Spanjaarden. 
1609. Spiuola weet opnieuw Grol te veroveren. (Tijdens het twaalfjarig bestand van 
1609-1621 bleef Grol dus in Spaanse handen.) 
1612. Prins Maurits neemt Bredevoort in. 
1616. Derk van Dordt verovert met een Staats leger Hon ulo op Munster. 
1627. Stadhouder Frederik Hendrik neemt Grol in. 

Wat al deze legers,vaak bendes van huurlingen, het onbeschermde plattelandaan 
ellende berokkenden laat zich raden. Bij het laatste beleg van Grol,dal duurde 
van 10 juli lot 19 augustus, was een legertros van meer dan 30.()()() manschappen 
in een straal van zo'n 4 km rond Grol gelegerd en vlak er tegenover, achter het 
Zwilbroekse veen een vijandelijk leger van 15.800 man. 

Dertijijarise Oorlog; in Duitsland. (1618-1648) 
Intussen was de oorlog niet beperkt gebleven tot de opstand van wat miniatuurs
taatjes, wat de Nederlandse provincies boven de rivieren eigenlijk waren, in 1618 
werd ze gevolgd door de dertigjarige oorlog in Duitsland, die uitgroeide tol een 
Europese oorlog. En toen in 1648 eindelijk de vrede gesloten werd in Munster en 
Osnabrück, waren Duitse steden in puinhopen veranderd en was de bevolking 
daar teruggebracht tot 1/3 van voor de oorlog. 
En de keizer van Duitsland en de koning van Spanje moesten erkennen, dat hun 
streven naar kerkelijke en staatkundige eenheid in hun rijken mislukt was. 
Duitsland bleef een versnipperd land van vele vorstendommen en de godsdien
stige tolerantie reikte niet verder, dan dal elke vorst bepaalde, welke god.sdienst 
in zijn gebied de heersende was. "Wiens rijk, diens god.sdienst" heette dat. Wie 
anders wilde geloven, kon vertrekken. 
In Nederland ging de verdraagzaamheid niet verder. Niemand zou in ons land om 
zijn geloof worden vervolgd, werd er besloten. Dat was de winst van tachtig jaar 
strijd. Maar de calvinistische leer werd tot staatsgodsdienst verheven en openba
re uitoefening van de R.K. godsdienst werd verboden. 

Nieuwe Grens in de Achterhoek. 
De tachtigjarige oorlog was onder leiding van de prinsen Maurits en Frederik 
Hendrik vooral een vestingenoorlog. Grensvestingen beveiligden het land tegen-
vijandelijke legers. 
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De Republiek 1609 

?6 100 05 ISO ITS 200 

//('/ wille gedeelte is hel gebied van de zeven provinciën. 
Duidelijk Ie zien de "inham" die de heerlijkheid liorculo in 1609 nog vormde. 
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Detail van: Kaart van het Kwartier van Zutphen, dooi J Kci/ei 1741, uitgegeven door 
Isaak Tirion. (Cliche: Mr. H.J. Steenbergen, Groenlo en redactie „Unser Bocholt".) 

V-. ^ H ^ f t^ 

Mmrft'f JU« 

^4 / 
'>^tPi /M II k 7 T i: R L A y D 

De Heerlijkheid Borkulo en Ligtenvoorde, in de Achterhoek begrensd door Heerlijkheid 
Bredevoord. Bcinnerij Wisch en Schollampt Lochem. 
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In 1616 slaagde Maurits erin, de oostgrens van de republiek te verleggen Hij 
slaagde er achtereenvolgens in de heerlijkheden Bredevoort en Borculo onder 
Gelders bestuur te brengen Van Grol moest hij atblijven, als gevolg van het 
twaalfjarig bestand met Spanje (1609-162 l),dat lag daardoor als een Spaanse 
enclave in het tot staats gebied behorende Gelderland 
De verovering van Borculo in 1616 betekende een grenswijziging tussen 
Munster en Gelderland Van afbakening van de grenzen, behoudens een enkel 
tolhuis, was toen geen sprake. Grensstenen tussen Munster en Gelderland wer
den daar pas in 1766 na nogal wat ruzies geplaatst Die stenen staan nog langs de 
grens als kleine monumentjes. 

1550-1616. Rooms - Luthers - weer Rooms - Hervormd. 
Hoe de kerkelijke kaarten in de heerlijkheid Borculo in 1616 precies lagen,ison-
duideli)k Als men Thielen en Odink geloven mag, was het hier van 1550-1616 
een warboel Dat had een aantal oorzaken 
In het bisdom Munster voerden van 1532-1574 drie bisschoppen op rij een slap 
kerkelijk bewind Door verwaarlozing van het kerkelijk toezicht van het bisdom 
op priesters en het geestelijk leven in de parochies waren er, aldus Thielen, erbar
melijke toestanden in het bisdom ontstaan, zoals bleek bij een visitatie in 1571 
In die tijd was Joost van Bronkhorst heer van Borculo, die sinds 1550 de 
Lutherse godsdienst in de heerlijkheid zo met opgelegde, dan toch sterk bevor
derde Thielen neemt aan,dat Borculo en Geesteren toen zeker Luthers werden en 
Eibergen en Neede hoogstwaarschijnlijk 
Toen echter in 1579 gravin Maria van Hoya, weduwe van Joost van Bronkhorst, 
die haar man 26 jaar had overleefd, kinderloos overleed, trok de bisschop van 
Munster, volgens oud recht van de leenheei, de heerlijkheid aan zich De 
Lutheranen waren toen hun beschermvrouwe kwijt en de bisschop deed, anders 
dan zijn slappe voorgangers, zijn best, het Katholicisme in de heerlijkheid 
Borculo te herstellen En die situatie zou duren tot 1616 Toen kwam er voorgoed 
een einde aan de wereldlijke macht van Munster in de heerlijkheid 
Eibergen werd Gelders en dus protestants Dat werd van boven af geregeld 
Immers "Wiens rijk, diens godsdienst", was de leus. 

Keerpunt 
De overgang toen lijkt vrij soepel verlopen te zijn 
Er gaat een volksverhaal, dat een pastoor die 's morgens nog de mis had opge
dragen,'s middags voorging in een gereformeerde dienst 
Hoe waar dit verhaal is, is de vraag, want de classis van Zutphen, belast met het 
toezicht op de predikantsplaatsen deed, zoals Thielen meldt, wel degelijk onder
zoek of een zich meldende gewezen pastoor wel echt de gereformeerde belijde
nis wastoegedaan, alvorens hij werd aangesteld En de in concubinaat levende 
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pastoors kregen de eis te horen, dat ze hun concubine moesten huwen, wilden ze, 
na gedane gereformeerde belijdenis, predikant worden. Het zal overigens wel 
enige tijd geduurd hebben, voordat de predikanten hun gemeente de calvinisti
sche leer uit de Heidelbergse catechimus, hadden bijgebracht. 
Al verliep de overgang dan vrij soepel,toch was het jaar 1616 duidelijk een keer
punt. Tot dat jaar was het godsdienstig leven hier op Munster gericht geweest. De 
wandschilderingen en het doopvont uit Baumberger zandsteen in de hervormde 
kerk van Eibergen wijzen duidelijk op Westfaalse invloeden. 
Na 1616 zetelen de kerkelijke "bazen" in Zutphen. 

Heel Eibergen (de stad) ging praktisch over naar de "Nieuwe Leer" of was al 
overgegaan, slechts 40 gezinnen bleven Rooms-Katholiek, volgens Thielen. 
Daarentegen ging in Hupsel slechts één gezin over naar de gereformeerde reli
gie, Scholte Bruning, volgens pastoor Kaeter in zijn beknopte kroniek. 
En ook Holterhoek bleef de R.K. kerk trouw. Groenio bleef voor 90% R.K., ook 
nadat het in 1627 door Frederik Hendrik was ingenomen en ook Zwolle, 
Beltrum, Lintvelde en Avest bleven R.K. In Borculo, Geesteren en Neede ging 
men grotendeels over tot de Nieuwe Leer, aldus alweer Thielen. 
In hoeverre de overgangen te maken hadden met het feit, of de betreffende boe
ren woonden op aan kerken of kloosters toebehorende erven, wordt nergens ver
meld. Wie de kerkelijke kaart van Eibergen van nu kent, herkent de situatie van 
1616. Veel "bekeringen" lijken er sindsdien niet te hebben plaats gevonden. 

Onderdrukten worden onderdrukkers 
't Zal wel wennen geweest zijn voor het kerkvolk. Er waren geen dagelijkse 
kerkdiensten meer of mislezingen door priesters of vicarissen, geen biechtzittin-
gen, niets van dat alles. Alles, wat aan de roomse eredienst herinnerde, moest 
weg of ondergekalkt. 
Voortaan ging de kerk alleen op zondag open voor de protestantse kerkdienst 
zonder franje. Het werd een lege en stille boel in de kerk. 't Was wennen. 
De roomse gelovigen kwamen in 1616 in een niet benijdenswaardige positie. Ze 
vielen kerkelijk nog steeds onder de jurisprudentie van de bisschop van Munster, 
maar die had hier niets meer te vertellen. Eibergen was buitenlands gebied voor 
hem geworden. 

En zo werden de katholieke gelovigen hier een kudde zonder herder. Ze moesten 
hun kerkgebouw afstaan, ze mochten geen openbare godsdienstoefeningen meer 
houden en geen kinderen door een priester laten dopen. Die moesten in de tot de 
gereformeerde(=hervormde)religie overgegane kerk ter plaatse gedoopt worden. 
En ook van de overige sacramenten, zo belangrijk voor hun eeuwig zieleheil, ble
ven de trouwe Rooms-Katholieke gelovigen toen verstoken. 
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1651.. BeUilehem im Walde. 
Tekenend vooi de locn ontstane situatie is, wat ei op keistavond van IdSl 
gebeurde, toen meei dan dui/cnd R K gelovigen bi| slecht weci naai /wilbioek 
waien gekomen om daar een middein.ichtsmis bi| te wonen, die weid geceleb-
leeid dooi twee pateis van het niinoiitenkloostei uit Boeholt Van heinde en veiie 
waicn /e gekomen, soms wel uien g.uins van /wilbioek vandaan, uit (ïioenlo, 
Lichtcnvoorde, hibeigcn, Boiculo en llaaksbeigen om de gebooitc van ('hiistus 
te vieren volgens het vcrtiouwde iituecl van de R K kerk 
Hel gebeulde, /oals Hendrik Odmk het /ich voorstelde, staat te le/cn op bl/ 99 
t/m 101 van "Kioniek van de (iclderse Achterhoek". Odinks vertcltiant, die soms 
de gien/en van de lealiteit oveischii)dt, blqkt uit ondeista.ind detail 

Wel /cei piimiticl was de "boskapcl" een bociL-nlaiel (iieniic vooi alla.ii ecnv.in 
sthaddcn opgewoipcn heuvel vooi kansel, een iiolle iliii/eiKl|<iiige sloelcik vooi 
biechtstoel 1 11 toch locn dieiioiuis l'hilip|ii en Cclestmus nibeck, twee pateis iiit 
hel Miiuleiiiioeileikloostei BOLIIOII w.i.iivaii de nocieiule boodschap was iiiige-
gaan en clie lui de godsdiensloelening leidden hel Heilige Misollei oiulei de blote 
heniel opdioegeii en de ouile hyiiinen weiden iiaiigeheven tei eie van het 
Kindeken in de st.il van Bethlehem en hel ge/ang wondcrvol weeika.itsl weid 
dooi tie gii|/e bomen, die als zovele pi|leis in de/e tempel opre/en, toen, toen 
blonk ei een tiaan, een tiaan van d.inkbaie bli|dsLliap iii ile ogen v.in die dui/end 
loeschoLiweis waaivaii de meesteii iii geen hen, twintig deilig en iiieei |aieii een 
piiestei hadden ge/ien ol de Mis bi|gewoond Bethlehem-Zwilbioek /ou latei liet 
kloostei, aanvankelijk van sch.idden en luil dat op de/e plaats geslicht weid 
genoemd woideii 

Hoc nuchtci en sobei is d<iaimee vergeleken, wat patci Cicoig J'hilippi /ell over 
dc/c gcbcuitems belichtte aan de piovmeialc ovcistc van /qn oide en /oals het 
staat te ie/en op bl/ 25 in "Kirchc und Klostei Zwillbrock" van Adriaan Roclols-

Fs k.nnen /u diesei Mitlemachtsniesse so viele (ilaiibige aiis eiiiein Radius 
vonliinl Wegstiiiideii /iisiimnien, d.iss man von einei l.mseiidkopligen Volks-
menge reden kanii l)>i die Wilieiung in dei Heiligen N.iclil iiiclil geiade giiiisiig 
war, habcn die Fraueii aus den mitgebraehten Sehulter- b/w Kopltuchein eine Art 
Baldachin lui iins /usammengenaht So wurden wir, pater Coelestm und ich, wie 
aiich die Messgeiate gegeii den Schneelall gescluit/t bs war ein giossaitiges 
Sch.ius|iiel " 

Veitalmg 
/ / k\\((nun iKUii (U ( iiiuldi iiKii lilsinn (>\<(l i^(lo\n;(ii ml (< ii OIIUKK \(iii u / / 
umi i^ddiis sdiiK II (lul UK II \<iii < (II tliii (iiilkopjUiii iiKiiii^U spn kdi kdii Dddi 
<li' \\( (i\i^( sl( lillii 1(1 III (l( k( I \liidi lil nu I lxpddlil i^niislii; was IK hlx ii \ loiiwt ii 
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iiil (Ie nicci^cltiiK hie \( lioiidci icsp lioolcidockc/i ccn saoil Inilddkiiii xooi iiii\ m 
clkddi i;ciitiaiil /<> wcuhii vu/, pdlci Coclc\liuu\ en ik c\cn(ils de nn\hcn<>dii;d-
licdcn lci;cn dr snccinwtd l>cs( licinid llcl iic/s ccn i;c\\(ldiii \( IKIIIW spel 

De Paters Miiioriten. 
Dil verhaal had een voorgeschiedenis. De Bochollse jialeis van de orde der nirno-
riten, ook niinderhi-oeders genoenid en door ingewr|den ook vaak convenluelen, 
één van de Iwee ordes, waarin de Irancrscanei oide was uileengevallen, hadden 
in 1635 de /iel/org ten behoeve van de Rooms Kalholieke gelovigen op zich 
genomen rn de smds 1616 tloor een staatsgrens van hel brsdom Mimstei geschei
den Ileerli|kherd Borculo. Deze paters waren bevoegd veikl.iard lol hel atnemen 
van de brecht, het opdragen van de II. Mis en hel dopen van kinderen rn de 
Heerlijkheid Borculo, waar geen gewijde priesters meer waien om tie sacramen
ten Ie bedienen. 
De paters, voor dit werk vrijgesteld van het dr.igen van de lonsirur, (kaalgescho-
len schedel) dre voor mormrken was vooigeschreven,trokken dan ook meestal 
verkleed als marskramers dooi de Achterhoek en hielden bi| nacht en onli| gods
dienstoefeningen brj R.K. boeren. Aan dat missiewerk zaten rrsrco's, want er wer
den frkse strallen uitgedeeld op het houden van openbare R.K. godsdiensloet'e-
nrngen, zoals blr|kl url diverse overievciingen. Zo werd volgens pastoor Kaeter 
een pater Aisenarius te lubergen ovcivallen, naar Borculo vervoeid en ci.uir 
gevangen gezel, hi| werd voor 144 gulden weei vii)gekochl 

Naar veilij»er Oorden. 
Als de ergenlrjke strchter \iin hel klooster Ie Zwilbroek wordl patei Cieorg 
Philrppr (1622- 16X4) genoemd 
'locn op 29 septembei 16.51 enkele llaaksbcigsc Kaliiolreke boeien rn hel 
Brammelose Broek pater Phrhppi hielpen bij het bouwen van een all.i.ir op een 
boeiencrl, verscheen volkomen onverwacht de drost van Bevervoorde lol 
Oldenmolen De zaak was kenneli|k veiraden De op hel erl aanwezigen werden 
pn)miit veroordeeld tol een boete van 100 dirkaten. Boveruhcn moesten ze nog 
twee voer havei en een hoeveeliieid wipi <ils losgeld belalen. 
Het dreigende gevaar van steeds maar weer veroordeeld te worden tot vrijheids-
slraflen, dre pas werden opgeheven, als hel losgeld dooi de oveiige monniken 
bi|ecngebedeld was, deed pater Philippi besluiten de godsdienstoelenmgen te 
verplaatsen naar veiligei ooiden, dus na.u Munsleis giondgebied, zoals ook 
reeds was gebeurd br) (ilane en Alslallc. 

Silva Brok 
Volgens de beschiijving van Adii.ian Roelofs liel patei (ieoig lui hel vooigeval-
lene m hel Biammelosc broek rn helzellde |aar zijii keus vallen op Silva Biok, 



-24-

het Zwilbroek. De plek lag vlakbij de plaats, waar de zandweg van Rekken naar 
Winterswijk uitkwam bij het Munsterse. Het was een eenzame,afgelegen plek, 
toebehorende aan het Damesstift te Vreden, omringd door een eikenbos, waarin 
volgens de Vredense historicus Tenhagen jaarlijks in oktober soms wel 300 var
kens van 28 boeren zich te goed mochten doen aan de eikels. Waarschijnlijk her
innert het vergulde eikels vretende varken op de rijk versierde linker opgang van 
de preek.stoel in de kerk nog aan Tenhagens verhaal. In dat eikenbos, hield pater 
Georg Philippi onder de open hemel op de kerstnacht van 1651 de hierboven 
beschreven middernachtmis. 

Closter Bethlehem ant Swillbrock. 
In de erop volgende weken hield de toestroom van gelovigen zodanig aan, dat de 
godsdienstoefeningen in 't Zwilbroek zo tot een regelmaat uitgroeiden,dat men in 
1652 een kleine kapel wist te bouwen van "Schadden"(Torfplaggen), gedekt met 
een strodak. 
Met hulp van de bis.schop van Munster, Bernard van Galen, ontstond kort daar
op een stenen kapel, die in 1656 al weer moest worden vergroot. En vanwege de 
grote toeloop uit Twente en de Achterhoek werd het klooster in 1657 verzelf
standigd tot residentie, d.w.z. een vaste verblijfplaats voor een aantal missie
paters. In 1660 waren twaalf paters nodig om met Pasen aan 2400 gelovigen de 
communie uitreikten. Voor het hele jaar 1660 beliep het aantal toegestroomden 
tussen 8000 a 10.000 personen. Haast niet te geloven, als men bedenkt, hoe dun 
bevolkt de Achterhoek en Twente destijds waren. 
In 1670 werd het klooster Zwilbroek tot een zelfstandig convent met een 
Guardian(= huisoverste) aan het hoofd. Het kreeg toen officieel de naam "Closter 
Bethlehem an 't Swillbrock", ter herinnering aan de middernachtmis van 1651. 

Hel klooster Bethlehem te Zwillhwck in de IHe eeuw. 
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Sacramentsdag in Zwilbroek zoals Willem Sluiter die zag. 
Dat de paters m Zwilbioek zoveel toeloop en aanhang kiegen, veront
rustte Willem Sluiter, die van 1652-1672 predikant in Eibergen was Inde/elfde 
tijd dus, als waarin het klooster Zwilbroek ontstond In de twintig |aar, dat hij had 
gewerkt om zijn gemeente te zuiveren van de dwalingen van de Roomse leer, 
hadden de paters, als marskramers verkleed, geprobeerd, het rooms-kathoheke 
geloot in stand te houden 
Beducht voor de zuigkiacht, die van de Zwilbroekse vieringen op wankelmoedi
ge hervormden leek uit te gaan, wilde hij met eigen ogen zien, wat daar gebeur
de Dus ging hij met enkele geloofsgenoten op sacramentsdag van 1670 (de 
tweede donderdag na Pinksteren)te voet naar Zwilbroek om daai van nabi| de 
sacramentsprocessie te aanschouwen Niet uit nieuwsgierigheid, zoals hij achter
af schreef, maar om uit eigen waarneming te kunnen oordelen over "'t vreemt 
bedrijf" daar 

"dat mi) niemand meer 
Verwi|l',dat ik haar weik en leer 
Nooil sag of hoord', en hoe 'k er dan 
Soo vrij van spreeken mag en kan 
Nadat ik selts eens hoord' en sag 
Wat daar al vreemts komt voor den dag, 
Hebb' ik het zekerste bescheit, 
Hoe 't met de gansche saak daai leit 

Maar, men had hem met zijn metgezellen al snel herkend als "geuzen" en ze wer
den met binnen gelaten Vanaf een afstand mocht hij het bekijken 

"Wi) zagen 't werk van ver maar aan 
En bleven voor de kerkdeur staan 
Totdat men sey, Dat volk is geus 
En sloot de deur ons vooi de neus 

Zijn bevindingen, weergegeven in een 496 iegels tellend gedicht, "PAAPSE 
SACRAMENTS-DAG" zijn als een ooggetuigeverslag van iemand, die met de 
Heidelbergse catechismus in de hand het processiegebeuren gadesloeg Het was 
een scherpe veroordeling van de "paperij" zoals hij, die toch als mild denkend 
bekend stond, het Roomse gebeuien laatdunkend benoemde 

't Begon met een H Mis m het kerkje, toch al een afgoderij in calvinistische ogen: 
"Maar wat gevoel ik in mijn geest 
Een grouwel van het Roomsche beest, 
Ik weet niet, watse daar al deên 
Een ouwel wicrd er aangebeên " 
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En toen kwam de processie Voorop hoog en tier het Sacrament, de H Hostie,die 
het lichaam van Christus voorstelde, gevolgd door de overste provinciaal van de 
franciscaner orde onder een baldakijn, niet sober gekleed, zoals men van een 
bedelmonnik zou verwachten, maar in purper, met goud bestikt en met slippen-
drageis aan weerszijden Het schouwspel kon geen genade vinden in Sluiters 
ogen, zomin als alles wat nog volgen zou 

't Geheim van t Heilig Avondmaal 
Gat Christus niet tot pracht en praal 
om t om te dragen mooi en lier 
in goud en silvicn gesthiei (vaatwerk gerei) 
Maar tot een geesteli|k gebruik 

En wat er verder meeliep in de processie en werd meegedragen, omringd door-
vaandels en vlaggen, een houten crucifix, een beeld van Maria met parelsnoer en 
gekleed in 't zilver,(een smaad voor de echte Maria vond hij), een schilderij van 
St Franciscus met zijn wonden, een rij kinderen in 't wil, met krullend haar en 
kroontjes op het hoofd, monniken met waskaars en en lantaarns op een stok, met 
belgerinkel en wierookvaten, en helemaal achteraan een gekke vertoning van een 
stel keiels, veikieed als boetelingen, bairevoets met bedekte gezichten en niets 
andeis dan een laken om, het leek meer op kermisgedoe en kinderspel 

"Door menscheli)k bijgeloot bedacht 
En daarom met door God geacht" 

Men tiok naar een open plek in 't bos, om daar (net als in de kerstnacht van 1651) 
onder de hoge eiken een mis op te dragen Er werd gelezen en gezongen in 't 
latijn, daai kon geen mens iets van snappen, hij zag tot zi)n schrik de mensen zich 
bekruisigen en vroom geknield de rozenkrans meebidden en constateert mee-
waiig, dat 't slechte (=eenvoudige) volk daar niet wist, wat het deed 

"Vraag 't slechte volk eens wat de Mis 
Ot dese Saciamentsdag is 
Men weet ei niet oi weinig van 
en doel maar als de meesie man " 

Vooi Sluitei was 't onbegrijpelijk, dat de mensen van wi)d en zijd op dit bijgelo
vig en kermisgedoe afkwamen 't Vervulde hem met al'keer "Ik heb ereens 
geweest, noit meei" schreef hij en constateert dan met tevredenheid 

"Wat lol en dankbaarheid /i)n wi| 
God schuldig, dat Hi) ons soo vn| 
Laai bij de suiv'ie Chnslenleer ' 
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Mensen, die in later dagen Sluiters volledige werk en zijn brieven lazen, hebben 
er zich over verbaasd, dat de als zachtmoedig bekend staande dichter-predikant 
in dit gedicht, overigens van weinig kwaliteit, zo scherp afwijzend over het 
katholieke geloof schreef. In elk geval liet zijn rationele benadering geen ruimte 
voor de vrome beleving van de middeleeuwse mystiek, die in deze processie en 
communieviering werd tentoongespreid, waaraan de roomse gelovigen gehecht 
bleken te zijn, gezien de grote toeloop. 

Beeld van St. Anionius van Padua. (1195-1231) aan de processieweg ie 
Zwilhroek. 
St. Antonius van Padua was één van de grole heiligen uil de orde van de 
minderbroeders. Vooral in de tijd van de barok (ISe en 19 eeuw) was hij 
één van de populairste en meest vereerde heiligen in de R.K. kerk. Hij was 
doeent in de theologie, een groot prediker en werd vooral vereerd als won
derdoener. 
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Hernard van dlalen, /icl/<>ij»ei eii Kiijjisiiiaii.( 1650-1678) 
De /wilbioekse pateis mmoiiten in ons land meestal niindeibroedeis genoemd 
ol Lonventiielen, .illema.i! benamingen vooi de/e alspiitsmg uit de oide dei lian-
ciscanen, oiideivoiulen bij luiii missieweik veel steun van de bisschoppen van 
Munstei Tijdens de sticlitmgs)aieii van "/wilbioek" was dal ( hiistoph Bemaid 
van Galen, Bommen Berend, zoals hi| m on/e gescliiedenisboek)es weid ge
noemd vanwege de mets ont/iende kannonades die /i)ii legeis op steden uit-
voeiden lli{ w.is een vuiig Katholiek en i|veide vooi keikheistel na de eeuw van 
veival lil) schuwde iii /i)ii /ielei|vei met, geweld te gebiuiken om bedieigd 
Katholicisme Ie hulp te snellen 
Toen hl) benoemd weid, moest hi) eeisl oide op /aken stellen De deitig)aiige 
OOI log liet nog /i)n sporen na Tot tweemaal toe moest hi) dooi belegeimg de 
bissehopsstad Munstei tot gehooi/a.uiiheid dwingen, alvoiens hij ei /ijii /etel 
kon vestigen Maai <il sjioedig nadat hij oide op /.iken had uestcld oiulein.im hij 
tweemaal een veldtoclit(iii 1665 en 1672) om de hem ontnomen heeilijkheid 
Boiculo weei m be/it te kiijgen Het ging hem daarbij niet alleen om staatkun
dig gewin, maai vooi.ü om "die uiitei Wolle gelallenen Schallein" te bevrijden 
van de "Tuiken des Noidens" /o.ils hij de calvinistische "I lenen" noemde Hij 
be/orgde /icli dooi die veldtochten de bijnaam van "Muiisicisen Koodeel", 
omdat hij /ijii legei (IX ()()() man steik) de viijheid het om van hel land te leven, 
wat betekende dat het lovend en plundeiend dooi de Achteihoek tiok liui/en en 
keiken veiwoestend De stallen weiden leeggeiootd 
liet moet echtei ge/egd, dat de legeis w.rn de piins van OMIIJC en diens bondge
noten nel /o plundeiend dooi hel Munstei land Hokken n,\ liiiii ovci winning oji 
van da ld is legeis 

l'apejacliteii 
loen de bisschoji m 1674 delimliei de nederlaag leed en ons land veiwoest en 
beiooid achteiliet, keeide /ich hiei de haal mei alleen tegen de bisschoj-) m.iai 
ook legen diens "handlangeis",de /wilbioekse jiateis De godsdienstige onvci-
diaag/aamheid laaide weei op 
M.iai oiiulal ei in de kcikeiaadsnolulen van de keikeniaad van 1'ibeigen over 
Vlij lange jieiiodes weinig is gcnolccul moeien we ons teviedeii stellen met wat 
ei ml de tijd v<ui ds Rutgei i'Icgei (1725 I76X) is bewaaid gebleven Plegei was 
een oidelievend iiKiii en hield /icli a.iii legels zoals a.iii een oud jilakk.i.il uit 
15X7 d.it vooisehieei, dat alle kindeien in de Geieloimeeide keik (=lleivoimde 
keik) gedoojil moesten woiden ook al waien de oudeis Rooms Katholiek De 
kostei had o a tol l<iak, de dojK'lmgen op te spoien Vooi elk kmd kieeg hi) een 
aanbrengpiemie van 15 cent' 
Zo weid een R K boei l'aelhaei(de/e naam staat ook in het doojiboek in de keik 
van /wilbioek) die /ijn kmd m /wilbioek h<id laten dojien, gedwongen /ijii kmd 
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opnieuw in de kerk te Eibergen te laten dopen Desnoods moest hi| "dooi een 
sterke hand genoodparsi worden" De boei schijnt toegegeven te hebben 
In Munsterland heersten tiouwens geen beteie toestanden Een Piotestantse doop 
weid daai volgens üdink beboet mei HO njksdaaldei En werd een /wilbiockse 
pater als marskramer vei kleed, ontmaskerd, dan werd hij opgepakt en kwam pas 
tegen een losgeld weer vri| Dat opsporen kreeg de naam van "papejachten" 

Doopregister van Zwilbroek 
Voor een aantal R K gelovigen uit hel Nederlandse grensgebied ging de kloos 
terkerk van Zwilbroek als een soort parochiekeik tunctioneien, waar /e ook hun 
kinderen heten dopen, zoals blijkt uit hel doopaichiel, dat in Zwilbioek bewaaid 
wordt en daai lei in/age ligl Een burgeilijke stand, zoals wij die kennen, bestond 
toen nog met Volgens dit aichiet zijn in de jaren 1740 tot 1811 met minder dan 
88 kinderen uit Eibergen/Hupsel gedoopt en 30 uit de Holterhoek en ook nog een 
klein aantal uit Rekken 
Het register vermeldt bekende namen als Baack, Baumeesters, Markerinck, te 
Braack, Te Moische, Ter Bocht Eimers, Gebbinck, HuishoH,Ketterinck, 
Koerhuijs, Kojeis Koppcle, Koimelmck, Leussinck, Luttikhold, Menckhorst (de 
timmerman') Nienhuis, Faelhaei'"(die zijn kind moest laten heidopcn'). Ten 
Poele, Schurinek, Boighijink, Woort/Terwoort 
Uit Rekken treft men namen aan als Ter Borg, Ter Huerne, Engsinck, KerkhoH, 
Poppinck, Reekers,, Klumpers, Pauwe, Lcntink, Kocks Wassinck, Geevers, 
Geverdinck en Preriks Urt Gioenlo (en Beilrum) worden wernrg namen vermeld 
De tolerantre was inmiddels zover gevorderd, dat Groenlo toen al een eigen pas
toor had, die dopen mocht 

Opbouw van Kerk en Klooster Bethlehem. 
Dank /i | veel gitten van gelovigen uit het Nederlandse grensgebied en royaleon 
dersteumng van een bisschop van Munster kon in 1713 de eerste steen gelegd 
worden voor een kloostergebouw en in 1717 voor de bouw van de huidige kerk 
te Zwilbroek De plechtige inwijding vond om onveiklaardc ledenen echter pas 
plaats op 24 apnl 1748 Tekeningen laten zien, dal het geheel een diievleugehg 
gebouw was, waai van nu alleen de kerk nog over rs Van archrtect en bouwers rs 
wernrg ot nrets bekend 
Het kerkgebouw, opgetrokken m baksteen, vertoont overeenkomsten riiel andere 
kerken van de franciscanen, zoals de franerscanerkerk rn Paderborn De dakrur-
ter (het klerne torcnt|e) rs een lyprsch kenmerk van de bedelordenkerken 
Het buitenaanzicht is smds 1748 nret veranderd Het achterste deel, vroeger 
behorend tot het klooster, rs nu de wonrng van de pastoor 
Zrjn de zrjgevels nret opvallend van archrteetuur, de voorgevel, hoewel ook brj-
zonder sober op het eerste gezrcht,rs br) nader rnzien toch de moeite waard, wat 



11 

betel bekeken te woiden vanwege /i)n verticale en horizontale lijnenspel 
In een nis, hoog in de voorgevel,staat een beeltenis van St Franciscus van 
Assisi, aan wie de kerk gewijd is 

Interieur 
in schei p conti ast met de uiterlijke soberheid staat het interieur met zijn uitbun
dige versieringen van liguren en oinamenten met krullen en kleurcontrasten die 
uitdiukking /i|n van wal in de kunst baiok heet (algeleid van een Portugees 
woord, dal "onregelmatige parel" betekent) 
In deze kerk moeten de rijk versierde beelden en ornamenten uitdrukking geven 
aan de tegenstelling lussen de aardse onvolkomenheid en de hemelse heerii|k 
heid Immeis, om iels van die hemelse heeili|kheid te ervaren, kwamen de ondei 
drukte gelovigen van heinde en ven e uit hun schamele behuizingen van de 18e 
eeuw naar de zendingspost van de Zwilbroekse paters Iets van het hemelse 
Jeiuzalem straalde hen tegemoet vanaf allaar tabernakel en de in wil en blad 
goud gevalle engelen en heiligenliguien 

Afbraak Klooster 
Toen in 1811 hel bisdom Munstei weid ingelijld bij Frankrijk,was het einde van 
het klooster daar De gebouwen weiden onteigend en tol staatsbezit verklaard en 
hel vermogen verviel aan de dienst der Domeinen, zoals dat in de Franse ti)d ook 
in Nederland het geval was met de geestelijke goederen "uit de dode hand" 
Toen in 1803 Piuisische overheidsdienaien in het klooster verschenen om de in 
beslagneming officieel aan te kondigen, bleken er acht paters en vier lekebroe-
ders aanwezig te zi)n Eén pater was met twee lekebroeders op pad om aalmoe 
/en in te zamelen en de overige vier paters waren buitenshuis geplaatst als pas
toor of kapelaan ergens in Nedeiland Ondei hen pater Ainoidus Knikking, die 
inmiddels benoemd was tot pastoor van Eibergen Door die benoeming bleet de 
band van Zwilbroek met Eibergen nog even bestaan 
Toen het hele kloosteicomplcx onder de slopeishamer dieigde te vallen, is hel 
aan de vicaris generaal gelukt de keik met hel daaiachlei gelegen deel van het 
klooster af te zonderen en te behouden De rest van de gebouwen met het bi|be 
horende land werd in 1822 verkocht aan een vieimanschap Dat sloopte in de 
daaropvolgende jaren het gebouw en verkocht de nog biuikbaie bouwmateiralen 
en in 1827 weid het overige gekocht door A Reirink uit de buurtschap Zwolle 

Kloosterresten in Eibergen. 
Er zijn wonder boven wondei enkele leslen van het vroegere klooster tot op van
daag bewaard gebleven Wat destijds naar Vreden ging, is in maart 1945 tijdens 
het geallieerde bombardement op Vreden verwoest 
In Eibergen staan lei weeiszijden van de toegangspooit van de algemene 
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begraafplaats aan de Borculoseweweg (Op de Hoge Oever) twee wit gepleister
de hekpijlers met sierva/en uil de ISe eeuw, die de toegang markeren. Die hek
pijlers zijn afkomstig van de alhraak van klooster Bethlehem te Zwilbroek; naast 
de ingang van de R.K. pastorie liggen nog enkele geornamenteerde stukken 
steen, alTcomstig van het klooster en in het huis "De Viersprong", aan de 
J.W.Hagemanstraat, destijds gebouwd door de gemeente-opzichter Hietbrink, 
bevindt zich een schoorsteenmantel met enkele elementen uit het voormalige 
klooster Zwilbroek. Hn in de buurt van 't Reu ink te Zwolle liggen nog steeds 
enkele akkers of weiden, die aangeduid werden als "kloostergronden". 

Kerk- en Smokkelpad. 
Ook enkele namen van wegen heiinneren nog aan de betekenis van de kerkvan 
Zwilbroek, zoals de Kerkdi|k, waarover de bewoneis van Hupsel en verderop 
naar Zwilbroek ter kerke gingen. En dan is er de thans weer goed zichtbare 
Kloppendiek, geflankeerd door een dubbele ri) knotwilgen vanaf de grens tot het 
erf van lestauiant Zum Kloppendiek. De naam herinnert aan de "klopkcs", vrou
wen, die in het donker rondgingen en op het vensterluik klopten om aan te kon
digen, dat er een mis gehouden werd in de kloosterkerk. 
En mensen uit de buurt daai weten te vertellen, dat deze oude kerkweg tot na de 
laatste oorlog ook wel gebiuikt werd als smokkelweg om goedkope kol lic e.d. in 
Nederland te bemachtigen. 

Van Kloosterkerk tot Parochiekerk. 
In 1858 werd via bisschoppelijk besluit Zwilbroek een zelfstandige parochie. Ze 
telt maar 200 zielen. Maar het zondagse kerkbezoek is meer dan men in zo'n klei
ne parochie zou vei wachten, o.a dank zij de aanwezigheid van R.K gelovigen uit 
de omgeving, zoals Zwolle, Holteihock en Eibergen, maar ook uit veidei weg 
gelegen Duitse gemeenten. 
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Sagen en Legenden uit Eibergen en omgeving. 

Als een kring is rond de maan 
moet men niet naar de Breken gaan.... 

Maar ook als er geen kring was rond de maan bleven onze voorvaderen, zodra-
het begon te schemeren, maar liever binnen of toch in ieder geval dicht bij huis 
Want op heide en veld en in de bossen was het bij nacht en nevel doorgaans niet 
pluis dat was de tijd van de Witte Wieven en van Dirk met de Beer, die alles weg 
nam wat niet op zijn plaats stond 

Een van oudsher geheimzinnige plaats is de Breken Het is een eenzame oude es 
met eiken, varens en moerasgrond, vlakbij bij Hemsink in Rekken Vroeger dans
ten er de Heé-mennekes, kleine kereltjes uitgeiust met lampjes die steeds maar 
aan en uit gingen De argeloze voorbijganger hooide ze 'hee, hee' roepen Het 
was maar beter er geen acht op te slaan 
Op zekere dag waien enkele arbeiders nog laat aan het werk op de Breken De 
schemer was reeds gevallen toen ze het geschrei van een kind hoorden 
Onmiddellijk legden ze het werk neer en gingen op zoek maar vonden niets De 
volgende avond gebeurde hetzelfde en weer vonden ze mets Een mysterieus 
voorval Een reiziger, die zich bij avond huiswaaits spoedde kwam langs de 
Breken en zag toen plotseling drie witte gedaanten zijn pad kruisen en in het 
niets verdwijnen Een andere passant, komende van het avondlof, hoorde een 
stem loepen "Nu is het tijd, waar is de man '̂ " Plotseling washet stil en er was 
niets te zien De volgende dag besteeg een ruiter de hoogte van de Breken, het 
paard struikelde en de man viel en stiert Hij was hetimmers die de vorige 
avond was geroepen ' 
Een boer, aan het zaaien op de Breken, zag plotseling een oude vrouw zitten Ze 
vroeg hem haar op te tillen doch de boer weigerde "Daar krijg je spijt van boer'' 
zei de vrouw en ze verdween spoorloos Toen de boer later weer over de Breken 
kwam kon hij nergens meer de uitweg vinden Steeds weer stond hij voor een 
boom of sloot 
Een vrouw zag langs de weg een haas zitten die zeer mak was Ze pakte het dier 
op en deed het in haai schoit Toen ze langs de Breken kwam werd de last ech
ter steeds zwaarder en zwaarder tot ze hem tenslotte met meer dragen kon Ze 
opende haar schort en een heks kwam eruit Twee smokkelaars op weg naar de 
Pruisische grens werden bij de Breken aangestaard door gloeiende ogen zo groot 
als schotels en vluchtten terug naar huis Anderen hoorden in de Breken honden 
rammelend aan hun kettingen en het geluid van een lijkwagen Waarom gebeu 
ren hier al deze wonderlijke dingen "̂  Volgens sommigen zijn het de geesten van 



-35-

onschuldigen, gehangen op het nabijgelegen galgenveld Anderen menen echter 
dat het "Ulken" zijn, die 's avonds hun "ulkepotten"(urnen) verlaten en rusteloos 
over de heide dwalen In de vorige eeuw heeft men in de Bi eken een heuvel afge
graven en er urnen en een bronzen beitel gevonden Deze heuvel was omgeven 
door een gracht en was misschien wel opgeworpen door de mythische Hunen met 
hun reuzengestalten (met te verwarren met Hunnen) Het kunnen derhalve ook 
deze Hunen zijn, die hun oude vesting verdedigen en de Breken onveilig maken 
We zullen het met weten, maar het blijft oppassen. 

Verlaten we de Breken en gaan dan in oostelijke richting, dan vinden we aan het 
eind van de Vredensebaan bij boerderij "Den Chnstelijken" en pal op de grens 
de "Donnerburg", een hoogte, waarvan gezegd wordt, dat ook deze eens is opge
worpen door de Hunen De naam herinnert aan Donar, de dondergod der 
Germanen. Volgen we nu het eenzame grenspad naar het noorden dan komen we 
aan het "Ruskenslat" waar volgens eeuwen oude overlevering een keizer slaapt 
in een gouden kist ondei de oude landweer Elke nacht brandt er een lichtje Eens 
zullen krijgers over zijn graf rijden en dan zal hij oprijzen uit zijn rustplaats en 
met zijn gouden zwaard voor eeuwig vrede brengen van het noorden tot het zui
den 

Een andere sage verhaalt van een leger dat in het holst van de nacht met donde
rend geraas zal komen aanrijden uit het Oosten De aanvoerder is een keizer Zijn 
paard heeft evenwel een ijzei verloren en bij de smederij van de Wolter in 
Rekken wordt haltgehouden om het dier te laten beslaan. De smid zweet van 
angst als hij daarna de ruiters richting Eibergen ziet weg gallopperen. Op de 
Kormelinksbult, net ten westen van Eibergen, zal vervolgens bij zonsopgang een 
vreselijke slag plaatsvinden, die een einde zal maken aan alle strijd Sommigen 
menen dat deze slag reeds lang geleden heeft plaatsgevonden 
Op de bult IS immers een zwaard gevonden en ook urnen, gedateerd uit de derde 
eeuw. 
Het verhaal gaat dat als er een slagregen over de bult komt, dat het dan in 
Eibergen noodweer zal zijn. Ééns reed er op een avond een boer langs met zijn 
zoontje op de kar Plots hoorden ze de Héé-mennekes met hun brandende lamp
jes Het jongetje nep ze na Dit maakte de kereltjes echtei woedend. Ééntje 
sprong er toen achtei op de kar, die omsloeg en met paard en berijders in het 
moeras verdween Juist op die plaats ziet men sinds die dag een zwarte vrouw 

Op een avond, toen de wind over de heide loeide zag een boer een berkenboom 
in brand staan op de Kormelinksbult Dichterbij komend is echter geen brand te 
zien en blijkt de boom onbeschadigd. Dit schouwspel herhaalde zich dnemaal 
Sindsdien ziet men elke nacht drie witte gedaanten op die plek 
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Gleui-mennekes waien ei loen ook en men vond /e ondei andeie m hel 
Zwilbioekse veen Hartverscheurend klonk hun geschrei in hel duister Het was 
als hel hulpgeioep van een ongelukkige die m moeili|kheden geiaakl was Een 
wandelaai, dic hulp wilde bieden en op hel steeds teiugwijkcnde lichtpuntje 
alging vei/onk uileindeli)k /ell m hel moeias 
De hée-mennckes huisden er ook Een boei zag er op een dag drie op een veen-
schadde /illen Overmoedig wieip hi) er ccn haarspil tussen Tol /i)n ont/etting 
melkte hi| dat hel i|/ei loodglocicnd weid en naai hem leiugkeeidc Nog net bij-
li|ds kon hi| /i)n woning bereiken maai de plaats waai het spit op de middeler 
was ingeslagen is nog altijd te /len 

Hel was m de wintertijd Op boerderij Hotman in Mallem heeisle narigheid De 
koeien waien oniuslig en gaven nauwelijks melk Hoc men de deuicn ook vei-
grcndcldc steeds spiongen /e weci open Hel pioblccm werd tocgeschicven aan 
een klem keiellje dal /ich 's avonds bi) hel haaidvuui nestelde Ging mennaar 
bed, dan veidween het spoorloos Ten lange leste besloot de boer de dominee te 
laadplegen De/e kwam poolshoogte nemen maai vcisli|tdc bi) het /icn van het 
keiell)e en kon niets mcci uitrichten Hel keiell|c biccl intussen /itlcn waai het 
/al De boei besloot lol een gewaagde slap Olschoon /ell piotcstant, wendde hij 
/ich lot de pasiooi van Lunten achter het Zwilbroek De pastoor ging dadelijk 
mee maar toen /e vroeg in de avond in Mallem tciugkwamen, weigerde het paard 
nog maar één slap Ie /ellen "Sla maai een spaak van hel wiel stuk", /ci de pas
toor, "speeke kapot, heksen kapot Lnwei kelijk, nadat de boei de laad had opge
volgd kwam het paaid wcci in beweging 
De pastoor ging de bocidcii) binnen met m de ene hand een ro/enkrans en in de 
andere een lode /akdock Hel keielt)e begon /cnuwachlig op /i|n stoel te schui
ven, maar de eeiwaaide sloeg een kruis en sleuide hem vaslbciadcn naai buiten 
Daar tilde hij hem hoog op en wicip hem veivolgens in de giacht te Mallem Hij 
vroeg de boer een handvol spuiiie/aad dal hi| eveneens in de grachl wierp "Elk 
jaai /al hicivan een koiiell)C veigaan" nep hi| lol hel keiellje in de grachl, "en 
als alles verteerd is mag je ei weer uitkomen" Op Holman keeide alles spoedig 
weci bij het oude teiug, maai sindsdien slaan ei elke nachl wel diic /warte jutters 
bi| de giacht 

Een boei woonde met /ijn viouw en klem kind op ccn atgelegen boerdeiij in de 
Achleihoek In de avondschemering ging de vrouw uit huis om walci Ie putten 
en werd plotsklaps was / i | omimgd dooi een giole gioep wille wicven "Voeg je 
bij ons, wij dansen op de beigen" Meteen voelde /e een kille hand,/e weid /o 
licht als een veei en /weetde weg tussen de wille wieven 
De boei miste /ijn vrouw maar hoe hij ook /ocht, hij vond haar met Tenslotte 
gal hi| de moed op haai ooit nog terug te /len en besloot /eit vooi hel kind te /or-
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gen I)ikwi|ls kwamen ook buuiviouwen om naai het kind te /len en /i) vei-
wondeiden /ich dat het ei /o goed uit/ag Ook de boei was veibaasd en veidacht 
een dei vrouwen ervan in /i|n afwe/igheid stiekem het kind te vei/orgen Hi) 
besloot onveiwaehts van het land thuis te komen Stil sloop hi) het huis binnen 
en luisterde aan de deur Een zachte stem spiak tot het kind Het was de stem van 
de eigen moedei de stem van /i)n viouw ili| opende de deui maai / i | was leeds 
verdwenen 

De boer begreep nu echtci dat ei witte wieven m hel spel waren en dat het /ijn 
plicht was haai te veilossen Hi| nep de buien bi| /ich om laad Men besloot de 
volle maan al te wachten en in de ochtendnevel naai de wievenkuil op 'de Haai' 
te gaan Een kar met gesloten huit werd gereed gemaakt en enkele jonge kerels 
met geladen geweren hadden /ich erin verstopt De boer zelf reed het gespan 
alsol hl) naai de markt ging Bi) de kuil gekomen /ag hij de witte wicven dansen 
De boeien spiongen uit de kaï en begonnen te schieten De witte wieven, niet 
gediend van dit kabaal, sloegen krijsend op de vlucht LJit een gieppel klonk plot
seling een menseli)k gekerm Men liep er snel naai toe en de boer vond /i)n 
vrouw weer teiug 7e ging mee naar huis en sloot met vreugde het kind in haar 
armen 

De wievcn begrepen dat /c bedrogen waren Sindsdien /weefden /e bi) nevel 
langs het huis "Ga met ons mee en dans op de bei gen' Fn ach ten leste konde 
arme viouw ampei nog weei stand bieden aan het vei lokkende ge/ang Het weik 
op de boerderij ging haar tegensta.in en het giotei woidende kind begon /e las
tig te vinden Een betoveiing hield haai echtei in het huis, een betoveiing die 
slechts verbroken kon woiden als de boei haai /ou vei vloeken Toen /e /ich 
steeds meer van haar werk at wendde werd de boer tenslotte wanhopig en in een 
dnttbui vervloekte hij haar Meteen werd er op de ruit getikt, witte wieven /weel
den voorbi) en een wind gieide dooi het huis De vrouw veitoeide ei niet meer 
en was veidwenen nu vooigoed 

hen boei m Hupsel ploegde zijn land op de Wolvenkamer Het werk maakte hem 
hongeiig en tot /i)n veiba/ing vond hi) een pot met wanne sjiek en woist op een 
heg HIJ liet /ich het maal goed smaken en plaatste de pot teiug nadat hi) hem 
met stenen had gevuld De inge/aaide rogge kwam goed op en met Sint Japik 
werd een overvloedige oogst binnengehaald De winter kwam en van het verza
melde graan werd brood gebakken Tenslotte werd ook de rogge aangesproken, 
de/e was geoogst van het land waai hij /ijn wondeili)ke maalti)d had gevonden 
Het deeg werd gekneed en de boer proefde ervan Terstond viel hi) dood ter aarde 
Het was de wiaak van de witte wie ven wiei pot hij geleegd had en met keien 
gevuld 
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Op de een/ame heide leefde een boei met /ipi viouw Niemand wist hoe hi| aan 
de kost kwam Hi| stond bekend als een stiopei en als een dionkaaid Hi| vei 
toelde echtei nimmei ondei de mensen en was altijd op de heide Toen hi) voel 
de dat /i)n tijd gekomen was nep hi) /i)n vrouw bi| /ich om /i)n begraienis te 
regelen "Begraven wil ik slechts woiden op de heide en mei mijn twee beste 
viienden naast mi| en wel aan de linkeikant mi)n geweei en aan de lechteikanl 
de lies' Koit daaiop slieil hij De viouw was echteiveilegen met /i)n doodswil 
en ging naar de pastoor om raad De/e stemde in met het gial op de heide Toen 
het moment gekomen was dal de kisl werd neergelaten legde de vrouw ter lin-
kei/i)de het geweei Fchtei m aanwezigheid van de geestelijke duitde /i) de 
lenevei met tei iechlei/i)de te leggen l n /o weid de kuil gedicht /ondei de lies 
Spoedig daarop verliet de viouw de slieek en weid het huis veikocht De eeiste 
nacht echter, dat er nieuwe bewoners m het huis verbleven, weiden / i | opge-
schiikt dooi gestommel alsof iemand iets zocht 7i) gingen op ondeizoek uit 
doch vonden niets De daaiop volgende nachten heihaalde dit zich en tenslotte 
besloten /ij het huis te vei laten Ook latere bewoners werden geplaagd dooi de 
geluiden in de nacht en toen uiteindeli]k niemand meei in het huis wilde wonen 
weid het algebioken Sinds die ti)d ziet men 's avonds een schim op de heide, 
waai van men zegt dat hi| slechts dan zal veidwijnen als men het gral opent en er 
een lies jenevei mbiengt 

Heikant, voorjaai 1997 
Beit Heuvelsland 

Geiaadplccgüü literatuui 
- Hendrik Odink, Uit Kroniek en Volksmond van de GelderseAchterhock (196'S) 

Rondom den Biekcn 
Langs de Huiicngicivcii 
Strijd op de grenzen van Geiic en Miinsici 
Spokeiicje bic) Holman 

- Hcndi ik Odink Land en Volk van de Achteihoek (1971) 
l Potjen van de Witte WielTces 

JA Slempkes. Sagen en Spreuken van het Oude Gelre (19'^!) 
De dans in den nacht 
Wedei gangeis 
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De ontwikkeling» van de j^ezondheidszorg 
in de gemeenschapBeltrum 

Het was in de twintiger jaren, dat kapelaan van Rooyen van liet kerkdorp Beltrum 
met plannen rondliep om te komen tot een verbetering van de ge/ondheids/org 
in het dorp. vSamen met enkele dorpsgenoten wilde hij komen tot de stichting van 
een klein ziekenhuis en een bewaarschool. Dit was de eerste aan/et voor de 
komst van de Gerardus Majella Stichting. Tijdens een keikbestuuisvergadering 
op 31 augustus 192.3 werd besloten om een fonds te stichten ten behoeve van /ie-
kenverplcgmg ter plaatse. Voor dit doel werd in januari 1924 een collecte in de 
kerk gehouden. In de notulen van de kerkbestuursvergadering van 16 maart 1926 
wordt melding gemaakt van de gunning tot de bouw van een ziekenhuis. 
De opening van het het (icrardus Majella Gesticht was op 16 decembei 1926 
Hel huis werd bewoond door de eerwaarde Zusters van de Christelijke Scholen 
van Barmhartigheid uit Boxmeer, die op 14 december waren gearriveerd. Er was 
ruimte beschikbaar voor opname van zieken, die door de/e zusters werden ver
zorgd. De eerste stap tol een verbetciing van de gezondheidszorg was gezet. 
in het jaar 1927 sloeg een aantal mensen uit Bellium de handen m elkaar om te 
komen tot de oprichting van een kruisvereniging. Dit zou een aldeling van 
het Wit-Gcle Kruis moeten worden. Ook nu was Kapelaan Van Rooyen één van 
de grote promotoren. Men besloot tot een vergadering die werd gehouden op 
woensdag 19 oktober 1927. Na hel oprichten van zo"n afdeling zou een adequate 
gezondheidszorg in de gemeenschap eerst goed op gang kunnen worden 
gebracht. Van de/e vergadering zijn de notulen bewaard gebleven. Dus het blijkt 
dat al het nodige voorbereidende werk was verricht. 
De leiding berustte bij de heer Nelissen, die de voorzittershamer hanteerde. Na 
opening met de "Christelijke Groet" (locn algemeen gebruikelijk), werd een 
voorlopig bestuur gevormd dat bestond uit de volgende personen: 

L. Nelissen, eerste voorzitter 
J.W. Nahuis, tweede voorzitter 
G..i. Rcindcis, eerste secretaris 
Ci..l. iluinink, tweede secretaris 
L. Harbers, eerste penningmeester 
J.B. te Loeke, tweede penningmeester 
C.Th. Beijer, gewoon lid 

Dit uitgebreide bestuur had duidelijk giotc plannen. Men had een positief doel 
voor ogen, maar men zal op die bewuste datum zeker niet hebben kunnen over
zien, hoe belangrijk dit genomen initiatief was en hoeveel )aren van zegenrijk 
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werk /ouden volgen. Er kwamen meteen conceptstatuten op tafel en een huis

houdelijk reglement werd opgesteld. Op de/e bijeenkomst werd ook een eerste 
begroting gemaakt, die er als volgt uit/ag: 

Inkomsten 
200 leden a f 2,50 
buitengewonen inkomste 
donateurs 
subsidie kerkbestuur 
subsidie armenbestuur 
subsidie gemeente 

Totaal 

f 5()(),0() 
n 50,00 

100,00 
1 ()(),()() 
5(),()() 

2()(),()() 

f 10()(),()() 

Uitgaven 
salaris zuster 
onderhoud 
aanschaffingen 
administratie 
contrib. Dioc. Fed 
buitengewone uitgaven 

f 750,00 
55,00 

100,00 
50,00 
22,00 
23,00 

f 1()()(),()() 

Dat het voorlopige bestuur er geen gras over liet groeien blijkt uit het feit, dat al 
op zondag 25 oktober 1927 een oprichtingsvergadering werd belegd, waar direct 
een dertigtal belangstellenden op afkwam. In de/e vergadering werd het voorlo

pig bestuur geko/en tot definitief bestuur. Onmiddellijk werd tot het vaststellen 
van de statuten overgegaan en volgde er een bespreking over de contributie. Er 
werd aan toegevoegd, dat inwonende kinderen met een eigen inkomen f 1,00 
contributie /ouden betalen. De eerstvolgende bestuursvergadering was op 4 
december. Het was de aanvang van een lange reeks vergaderingen, waarin in de 
loop der jaren een haast onaf/ienbaar aantal besluiten /ouden worden genomen. 
Soms belangrijke, ook wel eens minder belangrijke, maar altijd nuttig. Een van 
de eerste besluiten was de aanstelling van een wijkverpleegkundige. Dit werd 
Zuster Adriana. 
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Bij Rijk, Provincie en gemeente werd aangeklopt voor subsidies. Er kwamen 
plannen om een afdeling ter bestrijding van tbc, (in die tijd een veel voorkomen
de ziekte) op te richten. Met de veelheid van plannen en besluiten begon de ware 
"struggle tbr live". De begroting van f 1()0,{)() was gebaseerd op een ledental van 
200, maar men begon met slechts 30 leden. Ook bleek de contributie al gauw te 
laag te zijn; in 1928 mocht niets meer worden aangeschaft totdat de financiën dit 
toelieten. 
Het bestuur deed er alles aan om ieder gezin van de Beltumse gemeenschap lid 
te maken. Men sprak in iedere vergadering weer met zorg hoe men tegen"zwart 
gebruikers" moest optreden, dus tegen diegenen die verbandmiddelen en zalven 
haalden zonder te betalen of die nota bene geleende voorwerpen aan derden uit
leenden. 
Het salaris van de wijkzuster, groot f 750,00 was niet royaal en toch kon men het 
niet geheel betalen; het eerste jaar zelfs helemaal niet. Men kwam dus bij de 
wijkzuster in de schuld te staan. Jaarlijks werd afgelost met een bedrag van 
f 10,00 tot f 30,00, al naar gelang van de financiële toestand. Hoe krap de finan
ciële marge was, blijkt uit een aantekening in de notulen van 18 maart 1933. De 
penningmeester deelt daarin mede, dat de inkomsten van het afgelopen jaar 
f 1050,40 bedroegen en de uitgaven f 1043,74, zodat er een batig saldo is van 
f 6,66. Tevens was aan de wijkzuster f 35,00 van de oude schuld afgelost. 

Het arbeidstcrrein van de kruisvereniging veranderde in de loop der jaren sterk. 
Oorspronkelijk bestond het werk vooral uit de verpleging thuis, het verstrekken 
van verpleeg- en verbandmiddelen, verbetering van de hygiënische omstandig
heden en vooral uit de bestrijding van de gevreesde tbc. Men vertoonde voor
lichtingsfilms, liefst op zondag na hel lof, met titels als: Achter de wolken .schijnt 
de zon" en men nodigde sprekers uit over diverse onderwerpen in de gezond
heidszorg. Zo sprak b.v. in april 1937 een zekere heer Schols, tandarts, over het 
onderwerp: Snoep verstandig, eet een appel. (Is er iets nieuws onder de zon?) De 
grote activiteit van de wijkzuster bij de bestrijding van de tbc had succes. In 1938 
wees een onderzoek te Winterswijk uit, dat alle leerlingen van de twee scholen 
(jongens- en meisjesschool) tbc-vrij waren. 

Veel zorg had het bestuur ook rondom de kraamhulp en de honorering van de 
vroedvrouw. In de vergadering van het bestuur op 2 september 1928 werd al 
gesproken over het aantrekken van een vroedvrouw. De vraag was, door wie zij 
zou moeten worden aan gesteld: de kruisvereniging of de gemeente. Beide had
den voordelen: werd zij aangesteld door de kruisvereniging, dan was men zeker 
van een RK-vroedvrouw; werd zij aangesteld door de gemeente, dan had deze de 
zorg vooreen pensioenvoorziening. Een compromis werd gevonden: men zou de 
gemeente vragen om de aanstelling van de vroedvrouw en verzoeken daarbij 
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lekening te houden met de godsdienstige ge/indheid van Beltium 
In april 1938, toen Mej Pillen vroedvrouw was weid de volgende aantekening 
gemaakt in de notulen van de bestuursveigadeiing "indien de vroedvrouw in een 
jiiai mindei dan 60 bevallingen /.il hebben /.il het bestuui het veischil tot 60 
bevallingen .lanvullen" Naderhand vult de seeietaris gelukkig wel boven de 
regel het woord "salaris" .lan" 
In I9'^5 werd /uster huphemia llulsmei|ei benoemd tot wi)kveipleegkundige en 
7IJ /OU dit beroep geduiende lange tijd uitoelenen / i ) was /eei ge/ien en werd 
door de bevolking Zuster Femia genoemd In 1939 weid haai werkgebied uitge
breid met Maiienvelde, wat dooi de giote alstand geen sinecuie was, met name 
in de wmterti)d llaai veivoermiddel was de liets' Pas in 1960, wanneer /ij 25 
jaar in dienst is, wordt haar een bromhets aangeboden' Later vertelde / t j , dat 
Pastoor Diepennk v.in Manenvelde haar wel eens h.id voorgerekend, dat /e 
gemakkelijk de Toui de Liance h.id kunnen ii)den /oveel kilometeis legde /e al 
In 1956 beieikte / i | de pensioengeiechtigde leelti|d, maai /e wilde nog wel een 
paar jaar verder werken Het werk werd voor haar wat gemakkelijker toen m 
1958 h.iar werk/aamheden m Manenvelde werden beëindigd 
In 1962 beëindigde /ustei I emia haai weik/a.imheden als wijkveiplecgkundigc, 
een belangiijke jieiiode in het Kiuiswerk te Bcltium alsluitend 
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Kapelaan van Rooyen 

Marinus Adrianus van Rooyen, gebo
ren te Houten op 21 oktober 1897, 
werdop 15 augustus 1924 tot priester 
gewijd. Hij werd kort daarna als kape
laan te Beltrum benoemd, waar hij op 
12 september aankomt. In de korte tijd 
dat hij daar werk/aam was heelt hij 
zich beziggehouden met problematiek 
t.a.v. drankmisbruik en armenzorg. De 
verbetering van de gezondheidszorg 
kwam op gang nadat hij mede initia
tiefnemer was om de zusters uit 
Boxmeer naar Beltrum te halen. In 
1927 vertrok Van Rooyen naar 
Keijenborg nadat pastoor G.W. Hanse 
te Beltrum was overleden. Daarna 
werd Marinus van Rooyen kapelaan in 
's-Heercnberg onder pastoor Galema. 
Op 4 augustus 1941 werdpastoor 
Galema in 's-Heerenberg gearresteerd 
naar aanleiding van het voorlezen in 
de kerkdienst van een bisschoppelijke 
brief die gericht was tegen de N.S.B. 
Kapelaan van Rooyen werd de dag 
daarop gearresteerd, op transport naar 

Duitsland gesteld en is tenslotte in het concentratiekamp Dachau op 16 juni 1942 
overleden. 
In de RK kerk te 's-Heerenberg is een gedenkteken geplaatst waarop hij mede is 
vermeld. 

Kappelaan van Rooyen (rechts) niet 
collega 's uil 's Heerenherg, links pastoor 
Galema. midden kapelaan Hegge. 
Alleen de laatste overleefde hel Duitse 
concentratiekamp. 

Groenlo, november 1997. 
H.E. Grobbee. 

Bronnen en Literatuur: 
- Kerkelijk arehiel'parochie Bellrum. 
- Notuicnboek Wii-Gele Kruis van Bellrum. 
- Dute, H., Het Gerardus Majella-Geslicht in Bellrum. (artikel) 
- Smit, F.A., Geschiedenis van de parochie Beltrum. deel 2. 196.3 
- lOO-Jaar .Sint-Pancratius .s Hcerenberg (1897-1997), uitg. van de Hcemkunde Kring Bergh. 
- /ie ook Old Ni-js l986-nr.3; Hel Gerardus Majella Geslicht te Bellrum, (pag. 13-18) door 

M. Verhei jen-KI.Gebbinck 
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Eibergse familienamen in Amerika 

Inleiding 
Tijdens mijn onderzoek naar de landverhuizers Olminkhof en hun nazaten beslo
ten wij om sommige nazaten te bezoeken. In juni 1997 vond onze reis plaats met 
als doel de staat Indiana.Het is een prettige reis geweest waar we vele goede her
inneringen aan hebben overgehouden. 

In november 1995 vernam ik dat in 1970 ene Laura Olminghof te Evansville is 
overleden. (Evansville ligt in het zuiden van de staat Indiana, grenzend aan 
Kentucky). Mijn eerste reactie was: zou dan de naam Olminkhof in Amerika nog 
bestaan? Ik besloot dan ook om een onderzoek te laten verrichten naar de 5 
Olminkhof-zonen en 2 Olminkhof-dochters die tussen 1845 en 1875 naar 
Amerika zijn vertrokken. Voor hun vertrek woonden zij te Eibergen, Neede en 
Gelselaar. (Zie Old Ni-js nr. 28, blz. 33, Resultaten van een genealogische speur
tocht - Van Olminkhof tot Ten Barge). 

Mrs. Elaine Watterson 
Met mrs. Watterson die in 1986 in Eibergen een inleiding heeft gehouden nam ik 
contact op. (haar grootvader Antvelink uit Rekken vertrok in de vorige eeuw naar 
Amerika). Mrs. Watterson heeft mij verwezen naarde genealogische bibliotheek 
van de Allen County Library te Fort Wayne, Indiana. Tijdens ons bezoek aan 
genoemde bibliotheek werd het duidelijk waarom Mrs. Watterson mij juist naar 
die bibliotheek heeft verwezen. Om een indruk te geven: voor het lezen van 
microfilms staan daar 67 leesapparaten! (Het Rijksarchief te Arnhem heeft er ca. 
60 minder). Het aantal meters publicaties van beschreven familiegeschiedenis.sen 
is onvoorstelbaar: 38.000 boeken! Van heinde en verre komen genealogen om er 
onderzoek te verrichten. Een dame die ons aansprak vertelde dat zij in Boston 
woont en een week in Fort Wayne in een hotel verbleef voor haar onderzoek. Ik 
zag haar 's morgens voor 9 uur al toen zij als eerste voor de bibliotheek stond te 
wachten op het moment dat de deur open zou gaan. In Amerika zijn veel archie
ven gecopieerd en in bibliotheken ondergebracht. 

Fort Wayne 
Mrs. Ruth Haste te Fort Wayne heeft voor mij het onderzoek verricht, hetgeen zij 
op een perfecte manier heeft gedaan. Toen ik haar schreef dat we naar Amerika 
zouden gaan, nodigde zij ons uit om enkele dagen bij haar door te brengen. Op 
weg van Detroit naar Fort Wayne (met de Grcyhound-bus) was de laatste plaats 
waar we in de staat Ohio doorkwamen: Antwerp. Op de voorgevel van een 
zakenpand las ik de naam Kammeijer. Toen ging er toch iets door mij heen, want 
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die naam moet toch van Eibergen komen' Toen ik die avond dat bij de familie 
Haste vertelde pakte men het telefoonboek van Fort Wayne en jawel daar las ik 
namen als Adolph Albert en Arnold Kammeyer, in totaal staan er 16 Kammeyers 
genoteerd Bovendien is er een Kammeyeiroad (weg) 
Ford Wayne is ontstaan door het fort dat is gesticht door generaal-majoor Wayne 
Ter nagedachtenis aan hem staat in een park een super-groot standbeeld van hem 
te paard Foit Wayne slaat bekend om /ijn vele kerken bi) wij/e van spreken 
staat in iedere stiaat een keik Op zondagmorgen gingen we met de tamilie Haste 
ter kerke te beginnen met een uui zondagsschool (discussie over lezingen) en 
daarna 2 uur de dienst en toch is het mij niet lang gevallen Ik vertelde hen, zou 
men dit in Nederland zo doen, dat het zo lang zou duren, dan zou het aantal kerk
gangers nog verder teruglopen 
Na enkele dagen in Fort Wayne te hebben doorgebracht heett Mrs Haste ons 
naar Evansville in het zuiden gebracht, ca 500 km en toen we daar aankwamen 
was zi) nog zo tit dat ze de stiaten en huizen wilde opzoeken waar de Oiminghots 
woonden De adi essen had zij tijdens het onderzoek opgezocht 

Ons verblijf in Evansville 
In Evansville verbleven we in een motel, nabij het vliegveld, aan de noordkant 
van de stad De afstand naar het oude stadsdeel is 6 km 
Lopende het onderzoek (vanaf januari 1996) legde ik contacten met de nazaten 
van Gei rit Jan Olminkhol (John Sr) geboren in Eibeigen in 1831 en zijn echtge
note Johanna Waanders geboren in Neede in 1818 De nu oudst levende nazaten 
zijn zonen en dochters van ene Marie Olminghof en Alois Brune Alois Brune 
hdd de eerste radiozaak in Evansville toen ca 1920 daar radio in de belangstel
ling kwam te staan Met twee dochters van Alois en Marie hdd ik gecorrespon 
deerd, met ndme Isabelle Pieske en Jeanette Knapp en zij stelden het op piijs dat 
WIJ hen zouden ontmoeten 
De eerste de beste avond in ons motel pakte ik de telefoongids op zoek naar 
bekende familienamen Eibeigse familienamen 66 keei Tenbarge, een keer 
Aai ink (Arink), 27 keer Tepool (te Poele) en een keer tei Weeme Verder enkele 
keren Tekoppel (te Koppele), bovendien is ei een Tekoppel Road (weg), bij een 
busstation zagen we dat route 5 naar de Tekoppel Road gaat 

Zodra we Janette Knapp lieten weten dat we gearriveerd waren, volgde direct 
daarop de ontmoeting met haar, waaibij we haar geschenken "fiom Holland' aan
boden en ini|n boek "800 years Olminkhof' Part II dat ik voor de nazaten 
Olminkhoi in Amerika heb geschreven De volgende morgen zei ze, hoe ze al 
bladerend had gelezen over haar voorgeslacht en ze zei blij te zijn de geschiede
nis van haar voorgeslacht te kennen 
In de daarop volgende dagen heett Jeanette ons aan velen met trots voorgesteld 
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Mary Tekoppel in Evansville (Indiunu) 

als: Meet mij relatives from Holland! Natuurlijk wilden we ook aan het familie
graf Olminghof een bezoek brengen. Daarvoor ging Jeanette met ons naar het St. 
Joseph Cemetery. Een begraafplaats zo groot dat er asfaltwegen doorheen lopen. 
Na enig zoeken zagen we het vak waar het moest zijn en ondanks dat Jeanette 
wist waar het lag was het toch zoeken. (Zie afbeelding 2) 

Voor de zoveelste keer zag de lucht er dreigend uit en uiteindelijk was het haas
ten om in de auto te komen en toch wilde ik nog gauw een foto maken van een 
familiegraf Kormelink. (Zie afbeelding 3) (Ene J.M. Groot Kormelink vertrok in 
1868). 
Toen in 1895 Johanna Olminkhof-Waanders overleed, is het familiegraf 
Olminghof gesticht. 

Na het toch wat vluchtige bezoek aan de begraafplaats nam Jeanette ons mee 
naar zus en zwager Isabel Ie en John Preske die aan de St. Joseph Avenue wonen 
en waarvan wij en Mrs. Haste dachten dat zij in de stad zouden wonen, loopt die 
avenue vanuil het centrum van de stad buiten de stad verder. Toen ik iemand 
vroeg hoe lang die avenue wel mocht wezen, werd mij meegedeeld: 17 mijl, dat 
is ca. 27 km! Ook bij de familie Preske werden we zeer hartelijk verwelkomd. 
Daar kwam toen een broer met zijn vrouw uit Florida om ons te ontmoeten. 
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Familic'graf Olminghof 

De volgende dag /ouden we Mrs. Eleanor Tenbarge ontmoeten waarmee ik ai 
een uitvoerige correspondentie had gevoerd. Zij is een dame van (nu) 81 jaar en 
doel nog veel genealogisch onderzoek; 80 jaar oud zijnde kocht ze nog een nieu
we computer! (De verkoper zei dat hij dat nog niet eerder had meegemaakt). Met 
haar zijn we een paar keer naar de Willard Library in Evansviile geweest, waar 
zij ons toonde wat ze daar allemaal aan genealogisch materiaal in huis hebben. 
We waren er ook getuige van toen zij op een middag daar een voordracht gaf over 
familie onderzoek m gerechtelijke archieven. 

Vooraf aan de lezing was er nog tijd voor mij om eens iets in te zien. In de lijs
ten van Dutch immigrants in U.S. Passenger Ships opgesteld door Prof. Robert 
Swierenga kwam ik de volgende aantallen familienamen uit de gemeente 
Eibergen tegen: 

7 - Koppelman 
1 - Groot Kormelink 
3 - Vennevertlo 
3 - Teeselink 
1 - Ten Beitel 

4 - ten Vaarwerk 
11 - Overkamp 
9 - Morsman (ter Morsche) 

17 - Slotboom 
8 - Simmelink 
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Familicgriif Konnelink 

Uit de registers van Si. Joseph Cemetery (begraafplaats): 
15 okl. 1867: Anna M. Hanzelmmann geboren Brinker weduwe van 

Johan Hanzelmann. 
24 okt. 1867: John M. Hanzelmann zoon van John Hanzelmann en 

Anna Brincker. 
18 juni 1869: Elisabeth Hanzelmann dochter van John Hanzelmann 

en van Bultmann. 
18 okt. 1871: Anna Hanzelmann dochter van John Hanselmann en 

van Elisabeth Rittman. 
18 mrt. 1872: John Hanzelmann echtgenoot van Elisabeth Rittmann. 

Het zijn bij elkaar zo maar wat familienamen die ik in vrij korte tijd tegenkwam. 
Van veel immigranten is bekend dat zij in New York aan land zijn gegaan; dat er 
zoveel bekende familienamen in Evansvillc zijn komt, zo veronderstel ik, omdat 
Evansville aan de Ohio rivier ligt die in verbinding staat met de Mississippi. 
Vanaf New Orleans aan de Mexicaanse Golf kan men per boot via genoemde 
rivieren Evansville bereiken. 

Wehl, oktober 1997 
J.J.M. Olminkhof 
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Scheppels Mankzaod (oet Zwolle) 

In Zwolle hadden /e in september giool leest. De schole had daoi vielen/eiiven-
tig jaor bestaon 't Is neet dezelfde schole meer, as woort /e in 1922 in begonnen 
bunt Op 't leste van 'n oorlog was de schole met dal aaidege teurntjen )a deur een 
Duutser anestokken en knats alebrand. Maor /.e hebt al lange een ni-je schole en 
den is ok al weer verbouwd. Alles verandert, ok in Zwolle. Zwolle wil veuroet. 
Maor af en too kiekt ze effen achterumme. Zoa.s in september, bi-j 't jubileum van 
de schole. Ze hebt ter een best feest van emaakt. En /e hebt de koppe bi-) meka
re estokken en een aardig beuksken eschreven aover de schole. "De Zwolse 
school, basis van een kleine kern" heit 't book. Ik heb 't met plezeer elae/en. 't 
Meiste steet in 't algemeen beschaafd Nederlands eschreven. Maoi, /o tussendeui 
staot ter wat ge/egdes, riemkes en versjes in '1 plat in. Mangs bunl 't al heel olde 
dinge, want /e bunt opeteikend deui de schooljullei, dee dooi as n)ng deerntjen 
in 1900 begon, too de schole nog een openbare schole was. 

'k Dachte, daoi kont tei meei ple/eer an belaeven as allenig de leu oet Zwolle, 
daor kan 'k mooi een seheppei mank/aod van maken veui Old Ni-js. Dal vmdt 
de redactie van 't beuksken vaste wal good. Alvaste bedankt. 

Kniepert en Pramert 
Too één van de boernjonges de jonge schooljuffer met peerd en wagen ophaain 
oet Grolle, wees e eui op twee boerderiejen, dee daor sehuuns tegenaover meka
re stonnen en too /ei e: "Den enen, das de Kniepert en den andem de Piameit. 
En daoi hebt /e hier een versken op, luusler maor: 

"De Pramert en de Kniepert 
Dee wollen /ik slaon 
De Piaineil gmg cici liggen 
bn de Kniepeil bleel slaon." 

Fran.se quadrille in Zwolle 
En op een boeideiie)e /ag de |uller midden op de delle, tussen de beesle op stal, 
't was wintei, een stel kleine maekes m 'n kimg,dee daoi an 't volksdansen waren. 
In 'l midden van d'n kiing ston een boerendochter van /o'n twintig )aoi, dee 
veurdeed, hoe de maekes 'l doon mossen. En /e /ongen dei een vers|eii bie, dat 
ging /o : 

"On/e i'okshond, on/e l'oksliond. 
On/e Fokshond den hel vleu. 
\'AI dat /egget jao, en dat /egget jao, 
Ln dat /eggel alle leu." 

http://Fran.se
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KiiuU I spelen tijdens hel si hooi < // i olksji. i \l in Zwolle (± 1977). 
(jolo (olL: .1 Biuike) 

De schooljuffrouw dee oet Amsterdam kwam, wis neet, wat ze zaog. Wal dee 
kinder daor dansen en zongen, dal kennen zee van eur mooder, die in Amsterdam 
zang- en pianoleraresse was. '1 Was een Frans volksdansjen oei + 1750 en eur 
mooder nuumen dal een quadrille. 
Verbaasd vroog ze an de boerinne, woorl eur dochter dal dansen eleerd hadde. 'l 
Anlwoord was: "O, de meister fiedelt op de viole en 't andere leert ze hier van 
mekare op de karmisse." Ja, zo ging dal vrogger op den boer. Maor dansen, dat 
konnen ze, dal 'l zo zwokt. 

Spölversjes. 
Juffrouw Bonninck, zoat ze zichzelf in 't beuksken van Zwolle nuumt, kwam ok 
nog een old spcilversjen tegen, da'k mien oei mien kinderjoorn nog good herin-
nern kan. In Zwolle zongen ze 't zo: 

"Lange-lange ricge, 
twintig is de stiege, 
tlartig is de rozenkrans, 
veertig is de lange dans." 

Hoo 't espöld wodden, vertelt de Juffrouw neet. En wal de lange dans van veer
tig was, daor bun 'k ok neet achter ekommen. In Zwolle kon der geen ene ver
tellen, woor dit spölversjen vandan kwam. Too juffrouw Bonninck der naor 
vroog, was 'l anlwoord: "Zo hebl ze 'l Jao allied edaon en zo zal 'l ok wal blie
ven". 
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Palmpaosenoptocht. 
En met palmpaosen zongen de kindei in Zwolle 

' Pdlm-palm- Pasen, ei-koekcrei 
A/ze wee nog enen zondag hebt, 
dan hebbe wie 'n ei 
Eén ei dal is geen ei 
Twee ei 'n halt ei 
Dree ei is 'n Paos-ei' 
KukelekuuLiu'" 

Bi I dat kukelekuu gingen ze op de hoeken zitten asot ze van plan waren, wer
kelijk een ei te leggen, zeg dejutliouw 

Een helen hoop "lulderieje". 
Ok veis|es oet de olde deuze komt in 't Zwolse book veui Zoas dissen, een hele
boel onzin achteimekare ezongen "Lulderie|e" nuuml de schiievei dal An'l ende 
geet 't aover 'n moldei den zaod staelt Ik vraoge mie at, hoo 't ezongen wodden 

Dei lae es ne henne met zeuvenlig jongen, 
'k Hebbe t ow vake veur ezongen 
Veurezongen met nao berouw 
D'r leep ne loes op Lenas mouw' 
Wat IS er gelegen an ene loes ' 
Wie hebt ter nog wal tonnen in hoes 
Behalve al de vlooien 
Koppeken, koppeken, 
kast me vanaovend helpen dooien' 
Nee, zei dal koppeken 
Vader en Lena will mit slaon 
Snie een stuk van Lena's oor. 
Leg 't op ow vaders kantoor 
Zeg legen vader ' l Is good spek" 
Onze knapi. tlee is vel 
Hoo vet IS on/e knape' 
Wic| konl ter wel ne molder van ma a a-ken 
Ne moldei is ne koren deef 
Grote zekke het e leel 
Kleine /ekke lot e neet lopen 
Oet ieder /ak daor slielt e wal 
Hee hoot geen brood te kopen 
Ne boei dee op de mol Ie kwam 
En /ag /len smalle /ekskes an 
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dec /ei:"Och, mölder, 
wat bunl mien /ekskes toch smal. | 
En daor is oetestoiicnl" | 
Doe lugste boer, doe lu/igcn hond, 
't Is deur de méiile viaogcn" 
De mölder stok /icn linker been oet 
en schuppcn den boer, as dat e vlaog. 
Van veerenveertig trappen 
ligge hier, ligge daor,"doe luzigen hond. 
Doe zast van meej neet klappen!" 
De mölder had dree dochters: 
De eerste kek een betjen scheel. 
De tweede kon braaf leegen. 
De darde was net 'n möllenpeerd. 
Octerctoet. Mien vertelsel is oet!" 

N.B. 
't Liekt ter op, dat de lulderieje van den Pruus vandankump. Dat köj zien an"doe 
lugste", dat is 't Duutse "du lügst"="je liegt" en "stielt", het Duutse "stiehlt"= 
steelt". Maor Zwolle, /o kort bie de grenze, kennen van olds al grensverkeer. 

Schuttcrskoniiifi Heniuin Wellink. M (iui>u.slu.s 1977. (/oto coll. .1. Baakc) 

't Verhaal van de Helle 
As afsluting van dit scheppel mankzaod 't vertelsel van de Helle, dat verteld 
wodden "as 't sneejen en weejen boeten en a/ /e wee bie d'aaske /atten", /oat ze 
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in Zwolle zekt "Daor was es aigens bie d o l l e , volle laoren geleden, ne keerl 
deet /e Kiaos Lik neunien umdat e /o atterstomp /oepen kon Op ne goeien 
aovend, /o tegen Kasmissen had e weei m 't Zwaan t)en /ovolle ollie in de lampe 
egotten, dat 't um zowat van baoven der weer oetleep Too te dan, in t duustein 
weei op hoes an /weejen, raken e van 't pad at, want hee zag in de wiedte een 
groot lech en hee meenn, dat ziene Tonia 'm met de lochte integen kwam Maor 
't was de glasblao/eneie waor te op ankoersen en too e der vlak bic) was smak
ken e dale aover ne gioten hoop snee bie de deuie en bleet net /o liggen ook 't 
Was knap an 't vreezen en too de nachtploeg um acht uur opkwam, /aggen /e den 
zatten keeil liggen en schuppen um es Hink veur ziene konte De veurman van de 
ploeg was ne Piuus en too te Klaos Lik weer kennen, maken e /ik benauwd dat 
e um zol doodvree/en en zaete "Jungs, hebe mal den Kerl hoch und liage hum 
beim Oten Da wiid ei wohl /u Vernuntt kommen, sonst krepiert ei inii noch'" 
Too hebt /um op een hoop giuus esmetten en gongen dei umme heer staon, ok 
de leu van de dagpioeg, dee zo /wart wazzen as de duvel Nao een tiedjen kwam 
de zoepzak weer zowat bie zien verstand en too te al dee zwarte keerls /aog, en 
het vuui en de hette vuulen, schrok e /ich ne begaovinge en trok een gezichte, of 
e wal ging giienen' Alle glasblao/eis begonnen hard te lachen en too dacht ons 
klaosmenneken dat e in de helle was en dat de duvels um hadden opehaald Ne 
Grolse verskesmaker het too 'n versken emaakt op wat Klaos-Lik zei Mo) iuus 
tem 

"Meneci den duvel wac/c niie gcnaodig, 
't Is waor ik dionk wal aoveidaodig 
En 'k had 'n leusken in, 
too k slaivcnd hier ckommen bin 
Maoi wil mic| toch crbaimcn 
mi) ncel /o op te pakken 
en in dal hcite vuur te smakken' 
'k Wil graag veur oe an 't warken gaon 
Aj t bianden maor wilt laoten staon' 

't Bunt dus neet allenig schoolveihalen dee in 't book "De Zwolse school, basis 
van een kleine kern" wordt verteld 
Dit was 't dan weer Good gaon allemaol En a) nog es wat hebt veui miene 
wanne met mank/aod laot 't mien wetten 

Eibargen, november 1997 
E H Wesselink (Hennie) 



kfM3fcM«AHaÉ 




