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Bestuursmededelingen
1. Correctie bijschrift foto
In Old Ni js nr31 van juli 1997 komt in het bijschrift van de foto op pagina 39
een fout voor Het is inderdaad de boerderij "De Spenke" aan de ZuidRekkenseweg 15
Wie de vroegere bewoners waren is voor een deel, evenals in het bijbehorende
artikel van Hendrik Hartemink, correct weergegeven De huidige bewoners 7ijn
echter niet de familie van der Luyt, deze wonen sedert enige jaren op wat in
Rekken "De Kleine Spenke " wordt genoemd Hun woonhuis staat tegenover
"De Spenke", vandaar het misverstand
2. Ledenvergadering 25 april, 14.30 uur.
We attenderen nog even op onze ledenvergadering van zaterdag 25 april a s om
14 30 uur in het muldershuis van de Mallumse molen te Eibergen
a. Contributie
We moeten het met elkaar hebben over de contributie Het gaat er steeds meer op
lijken, dat we het bedrag van ƒ 25,- per lid per jaar niet lang meer kunnen handhaven De kostenstijgingen, vooral de verzendkosten van Old Ni-js, gaan door,
zodat we voorstellen de contributie met ƒ 5,- te verhogen tot ƒ30,- per hd per jaar
met ingang van 1999
b. Inning Contributie
Vorig jaar werd door enkele leden voorgesteld, de mogelijkheid te openen tot
auto- matische overschrijving van de contributie Indien veel leden tot machtiging overgaan, bespaart ons dit enkele honderden guldens aan inningskosten
Daarom treft u in dit Old Ni-js een formulier aan tot bankmachtiging Uiteraard
staat het iedereen vri), al of met tot machtiging over te gaan (ingaande 1999)
c. De Schansen rond Grol
Na de afhandeling van de noodzakelijke huishoudelijke zaken neemt Jan
Penterman uit Lichtenvoorde ons mee op zijn speurtocht rond Groenlo langs
plekken, waar nog lesten te zien zijn van de 36 km lange schanswerken, die
Fredenk Hendrik aanlegde voor de verovering van de belangrijke grensvesting
Grol uit de tachti^ange oorlog Wie met Jan Penterman gesproken heeft, heeft
veel verwachting van deze diavoorstelling (op 2 schermen) We hopen dan ook
op veel belangstelling van onze leden voor deze unieke lezing (in dialect), die
ons tevens bepaalt bij de vrede van Munster, die 350 jaar geleden een eind maakte aan de tachtigjarige oorlog
3. Fototentoonstelling.
We ontdekten onlangs ergens in een kelder een aantal foto's van Eibergse gebeurtenissen uit de jaren van kort na de oorlog Dit bracht ons op het idee om een
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Actiefotü klootschieten,

(foto J. Baake)

fototentoonstelling te organiseren in het museum De Scheper, als dit, naar verwachting, in het najaar van 1998 geopend /al worden.
Veel inwoners van Eibergen kennen de boekjes Eibergen in oude ansichten van
F. de Leeuw en W.J.Heinen met beelden van Eibergen van + 1880-1930. Maar
inmiddels zijn we zo'n zestig jaar verder. Daarom leek het ons interessant een
expositie te organiseren van foto's uit de tijd van ± 1930- 1975. We denken niet
aan familiefoto's uit die jaren, maar aan plekjes en situaties, die verdwenen of
veranderd zijn (winkelpanden, straatbeelden) en gebeurtenissen van verenigingen, kampioenschappen, jubilea, enz., die samen een beeld kunnen oproepen van
vier decennia Eibergen.
(Voor alle duidelijkheid, het gaat niet om foto's uit Beltrum en Zwolle, maar uit
het dorp Eibergen met omliggende wijken Holterhoek, Hupsel, Olden Eibergen,
Mallem en Loo). Rekken, Beltrum en Zwolle hebben pas hun eigen fototentoonstelling gehad.
Werkgroep
Deze expositie kan alleen tol stand komen, indien we een werkgroep kunnen vormen van mensen, die ons helpen bij de nodige werkzaamheden als verzamelen,selecteren, rubriceren enz. en indien onze leden (of andere Eibergenaren), ons
foto's ter beschikking stellen die ooit gemaakt zijn in de jaren 1930-1975.

-4Oproep
U vindt in dit nummer van Old Ni-js een gekleurde opgavestrook om ons te melden, of u ons behulpzaam wilt zijn in een te vormen werkgroep, en of u foto's uit
bovengenoemde jaren hebt, die u ons tijdelijk wilt atstaan om te dienen tijdens
de expositie (Nog geen foto's sturen a.u.b.) De opgavestrook kunt u bij één van
onze bestuursleden (die het dichtst bij u in de buurt woont bijvoorbeeld of die u
het beste kent) in de bus doen (ot per post verzenden)
Mogen we op uw hulp rekenen'^ Informatie bij E H Wesselink, tel.0545-471866
otJBaake, tel.0545-294001.
Indien de expositie slaagt, kunnen we er misschien een derde boekje
"Eibergen in oude foto's" van maken.
4. Middagexcursie: zaterdag 23 mei.
Reisdoel: 's Heerenberg en Elten.
Veitrek 13.00 uur bij school' t Assink, Rekkenseweg 1.
Kosten ± ƒ 35,- p p incl entrees en 2 consumpties.
Onze keus is dit jaar gevallen op kasteel Bergh te 's Heerenberg, gelegen aan de
rand van het mooie Montterland, nog net op Nederlands gebied Kasteel Bergh
IS één van de grootste kastelen van Nederland Het is niet alleen een pronkjuweel
van een bouwwerk, maar ook de ligging ervan is idyllisch te noemen, omringd
als het IS door een (klein) aantal historische panden als het rentmeestershuis, de
oude St Pancratiuskerk, de muntslag, waar de heren van Bergh vroeger hun
eigen munten lieten slaan en wat verderop de kaatsbaan.
Het kasteel Bergh was enkele eeuwen lang de residentie van de graven van den
Bergh, die door huwelijk verwant waren met Willem van Oranje en diens zonen
Maunts en Frederik Hendrik Tot hun bezit behoorde ook de burcht Montferland.
In het huidige kasteel is niets meer van oorspronkelijke heren van Bergh en hun
dames te zien, het brandde in 1939 volledig uit. Het was al sinds 1912 eigendom
van J H van Heek, de bekende textielfabrikant uit Twente, die met zijn grote vermogen het kasteel liet restaureren en na de rampzalige brand van 1939 het geheel
in oude stijl het herbouwen
Daarnaast heett hij het interieur van een waardevolle kunstverzameling voorzien, waardoor een bezoek aan het kasteel met naaste omgeving echt de moeite
waard is
Na de vijf kwartier durende rondleiding door een deel van het kasteel, de bovenverdieping IS nog bewoond, gaan we in het rentmeestershuis genieten van thee of
kottie met gebak

-5-

Luchtfoto van kasteel Bergh.

Elten
Daarna gaan we per bus naar het dichtbijgelegen Hochelten op de Eltenerberg
met zijn Drususput uit 12 v. Chr., gegraven door de Romeinen. Bij de put staat
de mooie Stiftskerk, die in 1945 door de Canadezen werd kapot geschoten. Elten
was na 1945 een aantal jaren Nederlands gebied. Het was dan ook de Nederlandse Monumentenzorg, die de restauratie van deze kerk ter hand nam en voltooide.
De kerk is een mooie combinatie van gotische en romaanse bouwstijl en in enkele ramen zijn fraaie, moderne brandschilderingen te bewonderen. Buiten de kerk
kan men vanaf de berg een blik werpen in het mooie Rijndal. Via Zeddam gaan
we dan huiswaarts.
We hopen ± 19 uur weer in Eibergen te zijn. Informatie en aanmelding: zo spoedig mogelijk bij:
Annie Busink-te Biesebeek, Lariksweg 23, Eibergen.
tel. 0545-471498; bij geen gehoor 0545-471866.
De commisie: Annie Busink, Henk Grobbee, Hennie Wesselink.
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Kerken langs de Grens, deel 2
Oldenkotte, Rietmolen, Rekken en Zwolle
In mijn vorige artikel over kerken langs de grens ging het over het ontstaan van
de barokkerk te Zwilbroek en het klooster Bethlehem, waarvan de kerk van
1650 1800 deel uitmaakte In dit artikel gaat het over wat er buiten Zwilbroek
nog meer herinnert aan het werk van de paters van 't Zwilbroek
Dat deze paters zo'n belangrijke rol hebben gespeeld in de Achterhoek, was een
gevolg van het feit, dat in 1648 bij de vrede van Munster de al in 1616 ontstane
situatie werd bestendigd, dat de gereformeerde religie in ons land de heersende
zou zijn De rk godsdienst werd niet verboden, maai wel alle openbare uitingen
ervan, zoals misbedieningen, begrafenissen met R K ritueel, processies enz
De bisdommen Haarlem, Utrecht,Groningen en Deventer waren inmiddels opgeheven en Nederland was door het Vaticaan tot missiegebied verklaard onder de
naam Hollandse of Utrechtse Zending Aan het hoofd ervan stond een apostolisch vicaris, die moest trachten, de R K kerk in het verborgene in stand te houden Geen makkelijke taak
Onderlinge Concurrentie op Rooms-Katholiek erf.
Door een gril van de geschiedenis echter viel een klein stukje Achterhoek buiten
de jurisdictie van de Hollandse Zending, n 1 de vier parochies Borculo, Neede,
Geesteren en Eibergen, die deel uitmaakten van de heerlijkheid Borculo en ook
de buurtschappen Avest,Lintvelde, Beltium en Zwolle onder de rook van Grol
Ze bleven onder die van het bisdom Munster, ook al behoorden ze staatkundig
bij Nederland De paus had n 1 in 1648 de bisdomsgrenzen niet aan de staatkundige aangepast Dat zou pas in 1823 gebeuren
Het gevolg was, dat deze vier parochies missiegebied werden van het bisdom
Munster En dat liet het missiewerk over aan de paters, die zich vanal 16^)1 in
Zwilbroek nestelden, zoals we in deel I zagen
Die paters wisten veel good-will te kweken onder de boerenbevolking Maar ze
kwamen herhaaldelijk in conflict met de Hollandse Zending, omdat ze hun
bedeltochten uitstrekten tot buiten het gebied van de heerlijkheid, zoals Grol,
Haaksbergen en Vorden De pastoors daar, zagen geld en gaven die zij zelf goed
konden gebruiken naai Zwilbroek verdwijnen En de paters op hun beurt viees
den,dal de apostolisch vicaris hen maar liever uit de Achterhoek zag verdwijnen
Waarschijnlijk niet ten onrechte
Naarmate de tolerantie in ons land toenam en vooral, toen in 1731 een regeringsplakkaat benoeming van wereldpnesters in de missieparochies mogelijk
maakte, mits die priesters geen buitenlanders waren, liep het hier met het missiewerk van de paters op een eind Dat kwam in IVQ'i, toen de Bataafse
Republiek de gelijkstelling van de religies afkondigde

-7-

De St. Antoniuskerk te Oldenkotte.
"Heilige Antonius, goede vrind,
Help, dat ik mi|n
vind".
Veel katholieke mensen zullen zich dit rijmpje of een variatie daarop herinneren.
Al op de kleuterschool leerde men de hulp in te roepen van de heilige Antonius,
als men iets kwijt was. En met succes, wat men kwijt was, werd gevonden, zeker,
als iedereen hielp zoeken.
De kerk van Oldenkotte, het oudste "filiaal" van Zwilbroek, heeft als patroon
deze heilige Antonius van Padua, na Franciscus van Assisi de welhaast belangrijkste heilige van de orde der Franciscanen.
Winkelhorster Mission.
Toen de paters in Zwilbroek ontdekten, dat er veel gelovigen zelfs uit
Haaksbergen, dat toch drie uur gaans van Zwilbroek verwijderd lag, naar
Zwilbroek kwamen, droeg pater Georg Philippi om de andere week een mis op
bij Winkelhorst in Oldenkotte, een hofstede, op slechts enkele meters van de
grens.
Pater Philippi (1622-1684) zou 39 jaar lang als missiepater werkzaam zijn en hij
was decennia lang de grote animator van de Zwilbroekse paters.
Al in juni 1657 werd door de bisschop van Munster toestemming tot de bouw van
een kapelletje gegeven. Hoewel niet documentair vastgelegd, neemt men aan,
aldus Anton Terhürne-Jösner in zijn boek "Dat Olie Wennewick/Oldenkotte", dat
de inwoners van Haaksbergen en Rekken de bouwwerkzaamheden verrichtten.

-8Immers, voor hen en de gelovigen uit Eibergen vooral, was de kapel bedoeld en
niet voor de buurtschapsbewoners van Oldenkotte. Die moesten voor het vervullen van hun kerkelijke plichten naar Vreden, later Ammeloe. De boeren van
Wennewick waren dan ook niet bereid een stuk grond af te slaan voor de bouw
van een missiekapel, die niet voor hen bestemd was.
De paters kregen toen via bemiddeling van bisschop Bernard van Galen een stuk
grond toegewezen, groot "zwo Scheffel gesey gerade ahn wollglte Helstrasse und
hiesiger Stadt Zollhaus". Volgens Anton Terhürne had men de toezegging te danken aan de abdis van het Stift Vreden, waartoe de hof Winkelhorst behoorde.
Een gunstiger plekje voor de "Winkelhorster Mission" was voor de Rekkenaren
nauwelijks denkbaar. Thans, nu er geen slagboom en douane meer is, lijkt het,
alsof er nooit een grens is geweest. De Nederlandse en Duitse huizen liggen er
vlak naast elkaar genesteld met het kerkje tussen zich in.

Een kerk met oud-Hollandse Dakpannen.
De voor de bouw noodzakelijke materialen kwamen uit de naaste omgeving. De
stenen bleken van Hollands formaat te zijn en de dakbedekking bestond uit oude,
holle Hollandse pannen, zo staat in een rapport uit 1922.
Dat bij de bouw de Rekkense katholieken de handen uit de mouwen hebben
gestoken, was te zien op een gedenksteen in het interieur. Daarop stonden drie
namen van Rekkense boeren vermeld, die zich verdienstelijk hadden gemaakt
voor de bouw van het eerste stenen kerkje: Popping, Bütls en Ter Worst. De steen
is bij de renovatie van 1923 "verbicndct" volgens een van de metselaars van toen.
"Niet meer te vinden", zegt koster Anton Bok. Maar het fundament van de huidige kerk bestaat nog steeds uit de veldovensteen van de oorspronkelijke, weet
hij te vertellen.
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Zo'n kerkbouw vroeg heel wat hand- en spandiensten. Spandienst en voor wat
betreft het vervoer van stenen enz. met bespannen boerenwagens en handdiensten voor het overige werk.
Het begon met het uitgraven van de leem voor de steen- en pannenbakkerij, het
met de hand vormen van de stenen en het bakken ervan in veldovens, tichelovens
genoemd. Op oude kaarten staan op diverse plaatsen tichelovens aangegeven,
ook de boerderij Ticheloven aan de Rekkense Binnenweg herinnert aan zo'n
steenbakkerij; en bij Wantia aan de Panovenweg stond een pannenbakkerij. Zo'n
veldoven had natuurlijk geen grote capaciteit. Voor grotere bouwwerken had
men de productie van meer ovens nodig. Dit verklaart misschien de verschillen
in vorm en kleur van de bakstenen aan kerkmuren. En aan het kruisverband,
waarin de stenen vaak gemetseld werden, herkent men de spouwloze muren van
toen. Als brandstof voor de ovens werd turf gebruikt, die gewonnen werd in de
uitgestrekte venen langs de grens, zoals het Zwilbroekse, het Niekerkse en het
Haaksbergse veen.
Betaalmiddelen: Fusel, Gulden en Stüber.
Uit onderstaande nota blijkt, dat in 1811 ten behoeve van het "Pfarrhaus" in
Oldenkotte nog dezelfde werkwijze werd gevolgd bij de bouw als anderhalve
eeuw daarvoor.
An Lem Gravers (Lehmgrdber) Gedan 1 1/2 Kanne Fusel ist
An de Stenemakers Gedan 9 1/2 Kanne Fusel ist
An harmes hmrich Jan betalt
dito vor 12 Dage Stenc otdragen an de Koster betald
Vor tort by den Stenotcnd getahren ist
Vor Stene maken an Winkelhorst betall
dito by het insetten und Staken 13 Kanne Fusel ist
(stenen in de oven zetten en stoken was een heel karwei)
Anton Lehring(koster) an steenoven verdiend (EHW)
wer(opmeuw) 1 1/2 Kanne Fusel ist
(Uit "Dat olie Wennewiek/Oldenkotte", pag 145)

14 St
4 Gu 6 St
9 Gu 6 St
4 Gu 16 St
1 Gu 5 St
13 Gu
5 G 14 St
2 G 3 St
14 St

Het valt op, dat er nogal wat werkzaamheden werden betaald met Fusel, brandewijn dus. In de Achterhoek was het niet anders. Men leze er Odink maar op na.
Beloningen in geld werden verrekend in guldens en stuivers. Duitse Marken
bestonden nog niet.
Tweemaal Sint Antonius.
Hendrik Odink vertelt in zijn verhaal "Oldenkotsen Ummegank" in zijn boek
"Land en Volk van de Achterhoek", blz 99-114, dat de kerk in Oldenkotte gewijd
is aan St.Antonius, afgebeeld met varken. Vandaar de volksnaam Swienetönnis.
Maar dat is niet juist. Ze is gewijd aan St. Antonius van Padua, een franciscaan.
En niet afgebeeld met varken, maar zoals altijd, met het Christuskind op de arm.
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Antoniusvarken.
De bovenstaande benamingen Swienetönnis, Miegetönnis, Pistönnis en Wintertönnis blijken allemaal van toepassing te zijn op een heel andere St. Antonius,
namelijk die van Ammeloe. Deze Antonius was een Egyptische abt,(250-356 na
Chr.), die vanaf zijn twintigste jaar als kluizenaar leefde. Hij wordt beschouwd
als de vader van het monnikenwezen. Hij is de schutspatroon van de dieren en
wordt vaak met een varken afgebeeld. Vandaar de naam Swienetönnis. Het varken van deze St. Antonius kreeg de naam Antoniusvarken,omdat het in de
Middeleeuwen werd gehouden door liefdadige instellingen met St. Antonius als
patroon. Het dier mocht vrij op straat zijn voedsel zoeken.
Wintertönnis, Pis- en Miegetönnis.
De naamdag van deze heilige Antonius valt op 17 januari, waarom hij ook de
"Wintertönnis" wordt genoemd in tegenstelling tot de Oldenkottse Antonius,
wiens naamdag op 13 juni valt. Tenslotte wordt St. Antonius van Ammeloe ook
nog "den Ammelsen Miegetönnis" genoemd, omdat het op de dag van den
"Ammelsen Ummegank" (processie),de tweede zondag na 29 juni, zo vaak
regende. De Oldenkottsen Ummegang wordi altijd op Sacramentsdag gehouden
(de tweede donderdag na Pinksteren).
Links: St. Antonius, de abt (met varken) en St. Johannes in kerkraam te Ammeloe,
rechts St. Antonius aan processieweg te Oldenkotte. (foto's E.H. Wesselink)

-11Kerkinbraak.
Terug naar het missiewerk van de paters.
Van onderlinge concurrentie was duidelijk sprake in 1678, toen de apostolisch
vicaris van de Hollandse (Utrechtse) Zending bij de zieke bisschop Bernard van
Galen kort voor diens dood gedaan kreeg, dat de Zwilbroekse paters de
Winkelhorster kapel moesten verlaten om plaats te maken voor een priester van
de Hollandse Zending. Pas na veel protesten en bisschoppelijk overleg werd in
1680, na twee jaar dus, de kapel weer overgedragen aan de minderbroeders van
Zwilbroek. Maar de pastoor, die inmiddels twee jaar in Oldenkotte was, weigerde de Zwilbroekers toe te laten. Die hebben zich toen met geweld toegang verschaft!
Niekerk
In 1699 was het opnieuw raak. Een andere vicaris van de Hollandse Zending
vond de afstand van Haaksbergen naar Oldenkotte voor zijn gelovigen te ver. Er
moest een kapel komen, wel op Munsters gebied uiteraard, maar zo dicht mogelijk bij Haaksbergen gelegen. Dat was bij het "drielandenpunt", daar, waar de
grenzen van Overijssel, Gelderland en Munster samenkwamen. De toenmalige
bisschop van Munster stemde toe, mits in de nieuw te bouwen kapel diensten
gehouden konden worden:
"for alle Katholiken ut de Streek, un af dann dat Bethus Winkelhorst nit meer
gebruikt sail werden", zo staat het te lezen in "Dat Olie Wennewick/Oldenkotte"
van Anton Terhürne.
De Winkelhorster kapel dreigde
afgebroken te zullen worden.
Slechts dank zij veel protesten van
de Zwilbroeker paters bij de bisschop werd dat voorkomen.
Het nieuwe kapelletje kreeg de
naam "Niekerk". Het werd hoofdzakelijk door Haaksbergse katholieken
bezocht. Toen in 1731 in Nederland
een regeringsplakkaat verscheen,
dat grotere godsdienstvrijheid toekende aan de roomsen, bleek het
kerkje al gauw niet meer nodig. Het
werd in 1740 gesloten. Een bezoek
aan de boerderij Temminghoff
"Niekerk" toont aan, hoe dicht bij de
Grenspaal bij voormalig kapelletje
grens dit kapelletje moet hebben
Niekerk. Met de blik op WestfalenMunslerland
gestaan.

-12Van een grensovergang merkt men mets Als men via de Niekerkerweg het bospad volgt, stapt men zo het erf van Temminghott op De schuur van de boerderij
staat haast op de grens Een sloot voert 200 metei noordwaarts naar het zg
"Drielandenpunt", aangegeven door een grenspaal van Bentheimer zandsteen,
met de wapens van Gelderland, Overijssel en Munster en de jaartallen 1766 en
1773 Maar van het kapelletje of het vroegere "Weerdshoes", waar de kerkgangers na hun lange voettocht vanuit Haaksbergen wat konden gebruiken, is niets
meer te vinden
Van Missiekapel tot Parochiekerk
De kerk te Oldenkotte wist haar bestaan te rekken tot 1811 Toen in dat jaar op
last van Napoleon het klooster in Zwilbroek werd opgeheven, werd ook de kerk
in Oldenkotte gesloten Maar toen Napoleon de aftocht had geblazen, wist men
in Wennewick van de bisschop in Munster gedaan te krijgen, dat er een vicaris
werd aangesteld, die de piiesteitaak waarnam Het kerkje is nu, net als die te
Zwilbroek, een gewone paiochiekerk, zij het zonder eigen pastoor
Rietmolen, schuilkerk voor Eibergenaren.
Op verschillende plaatsen in het gebied van de heerlijkheid Borculo hebben
schuilkerkjes bestaan, waar gelovigen onder leiding van een pater uit Zwilbroek
samenkwamen Zo gebeurde dat een tijdlang bij Olminkhof in Olden Eibergen,
zoals Hendrik Odink weet te
melden Maar dat heeft waarschijnlijk niet erg lang geduurd.
Toen trokken de katholieken uit
Olden Eibergen, Mallem en
Neede naar Rietmolen De
schuilkerk daar groeide uit tot
Ü
LO /
een statie(missieparochie) met
een eigen priester, wat na 1731
61 q
mogelijk was geworden door het
--A
bovengenoemde regenngsplakA
kaat De bepaling, dat de pastoor
/
A en
geen buitenlander mocht zijn,
/
1
//
was de nekslag voor de Zwil/
broeker paters daar De geschieNsrescit»» i « j
..„.,A
denis van Rietmolen staat uitvoerig beschreven in het boek
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Kaart/e overgenomen uit Geschiedenis
van de enclave Lichtenvoorde-Gmenlo
(Th A M Thielen)

KIE I MOLEN

VAN

SIAIIE

TOT KERKDORP" (zie bronvermelding)
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Strijd tussen Zwolle en Grolle.
Een andere schuilkerk lag onder de rook van Groenlo, op erve Wissink, thans
Hulshott aan de Meddoseweg te Zwolle Tot een eigen kerkgebouw is het in Zwolle
niet gekomen hoewel men daartoe in de tweede helft van de 18e eeuw wel pogingen ondernam
De situatie rond Groenlo was politiek en religieus knap ingewikkeld, zoals bestudering van het boek van Thielen leert Kerkelijk waren Grol en de omliggende buurt
schappen na de verovering van Grol in 1627 door Frederik Hendrik praktisch geheel
1 k gebleven, maar ei ontstonden daar telkens conflicten over de vraag wie er in de
stad en de buurtschappen rond Grol missen mocht opdragen, de pastoor van Grol, of
ook de paters van Zwilbroek Door de sympathie die de paters bij het volk genoten,
moest de pastoor herhaaldelijk toezien, hoe de paters onder zijn duiven schoten
Maar ook hier maakte het al eerder genoemde plakkaat van 1731 de positie van de
paters moeilijker Zij waren geen Nederlanders en mochten dus geen pastoorsfuncties op Nederlands gebied meer bekleden Maar de boeren van Zwolle waren zeer
aan de paters gehecht
Van 1666 1766 was de zielzorg onder de boeren van Zwolle toevertrouwd geweest
aan de paters Bovendien moest men in Zwolle niets hebben van pastoor Aleman van
Grolle, die daar langdurig de dienst uitmaakte
Van 1771 tot \19'^ vooral is het toen een gevecht geweest om de zielzorg in Zwolle
Een aantal paiochianen ging voor de paascommunie naar Zwilbroek, anderen zoch
ten tevergeefs aansluiting bij de missieparochie van Rietmolen, de dichtstbijzijnde
r k kerk buiten Grol op Nederlands gebied
In 1787 wist men een eigen pastoor naar Zwolle te halen, een zekere Berns uit
Harreveld Maar dat duurde ook niet lang, want het gedrag van de man was niet
geheel onbesproken Drank en vrouwen, heet het Zwolle had daar blijkbaar geen last
van gehad Men was tevreden over hem, blijkt uit een brief
In 1791 nep een aantal Zwollenaren zelfs de "Edele Motsende Heeren Staaten des
Furstentums Gelre en Graa\ se haps Zutphen" te hulp voor het verkrijgen van een
eigen keikhuis
In een lange brief werd de Zwolse situatie geschetst, zoals die van "onnadenkelijke
jaaren herwaards door de hooge overheid van dit gewest is toegelaaten hunnen
openbaren godsdienst te \errigten op of bij het klooster Swilbroek even in het
Munsterland aan de grenzen van het i^raafschap Zutphen ^elei^en" Ze beklaagden
zich over de kwaadaardigheid van pastooi Aleman, die hen alsmaai tegenwerkte en
hen meermalen had "gedecneert als Rebellen en der Roomse he kerk ongehoorzame
en ook al \eelmalen als ketters verdoemd en gracieus naar de helle xemezen"
Tenslotte brachten ze hun wens als volgt te berde
"En daar de afstand tusschen Herreveld en de Buurschap 5Hol veele oude en on\ ermoi>ende \erhindert vooral bij winterijd \an het onderwijs van gemelden
Harreveldsen pastoor gestadig gebruik te konnen maken zo bidden en smeeken de
Supplianten met voorigen eerbied en onderdanii^heid
allerootmoedigst,dat
Uwed Mag, hun Supplianten en mede Opgezetenen m meergemelde Buursc hap Sw ol

-14HcciliiUu'iil Bon ulo :ull('n iiclicvcn te penuiltccicii ccii kerkhuis te mof^eii houwen,
teneinde cUuit lol oii(leihni>e stuhUng te kannen en nioi;en saineukonien
De Supphanten veihoopen, dut IJWIAI Moi^ de:e aji^esnieekte gunste aan stille
Opgezetenen die God vrezen en hunne wettige oveiheid eeihiedigen, wel zullen
gelieven te aecorderen"
Ondei de briel staan de namen van acht ZwoUenaien Hendiik Hietmaat, Ciaiiit lan
Nordes, (iaiiit Mensink, Jan (leirit Oosteiholt, lan llendiik liggcloven, lan Deik
Wissink, lacoh Lammerdink en (iaiiit Neihuis / e was pio Stijlo getekend dooi P 1
Snethlage
Maai pastooi AIcman van Ciroenio maakte aan de piovinciale oveiheid duideli)k, dat
/o dicht hl) Gioenlo met nog een apaite keik en pastooi nodig waien
In 1792 zochten de Zwolse katholieken steun bi) de drost van Borculo, die op het
plattel.ind namens de landheei het bestuui waai nam Die dioeg de piistooi van
Rietmolen op, ook de geesleli)kc veizoiging van /wollc op zich te nemen loen deze
weigeide na ruggespraak met zipi superieui, de aarlspiiestei van Twente, sloot de
drost de kerk te Rietmolen Daarmee matigde hi] zich echtei iechten aan op kerkelijk erl,die hi| met had, met als gevolg een iangduiige machtsstii)d tussen de diost,
de pastooi van Ciioenlo en de bisschop van Munstei (de luggesteun van de
palers),waarvan de paiochie Rietmolen het slachtollei weid, want tot diiemaal loe
weid de kerk door de drost gesloten, omdat de pastooi hem niet snel genoeg gehoorzaamde
Aan de iel kwam pas een einde, toen m de wmlei van l794/9*i de l'iansen ons land
binnenvielen, waaidooi ei aan de macht van de landdrost een einde kwam Het oude
bestel had afgedaan Maai een eigen keik vooi Zwolle is er ook ondei het nieuwe
bestel nooit gekomen
De Schuilkerk op erve Wissinck.
Eén van degenen, die zich roerde in de strijd om een eigen parochie Zwolle, was dus
lan Derk Wissmck van erve Wissinck in Zwolle Van hem is nog een paasbiief
bewaaid gebleven uit hel )aai I77S, die hi) vanuit Neede iiaii zi|n giooloudeis op erve
Wissink stuurde Pasen was vooi de katholieken een zeei belangii|k kerkeli|k leest
De paasbiecht met communie was als de giole veizoendag vooi de )oden
Zoals wi| keistgroeten zenden, zond Jan Derk een paasgioet
Paashiu'j aan im/n eciwaaide i>iool\adei cii gioolniocdei
De sterke slangenkopvertiedei
IS weer verrezen uil het graf
Hersteld hel leven v,edei
In inensiheu dood dooi zonden sliaf
Ik wens dal lezus dooi zijn le\en
U geestelijk leven mededeel
Om u dan weei (laii hem ie ^eveii
Ciewilln> altijd en i^eheel
Versi hoon mijn lonten in 't sihiijven
Neem sihiift en di^t i'oedv.iinstu' aan
Dit wens ik, die allijd M ;/ /)///i i n
Uvi neej en ondeidaaii
lan Deik Wissink

Nede Den l6Apiil /ZZ")
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AltiUirkdSl Vdii erve \\is\int k. /wallc. (jolo tin liitj

/wallc)

De Alliiiirkast mot Aflaatpriviloj»c.
Op hel erve Wissink, thans al Jaren bewoond door de laniilie Hulsholï, bevindt
zieh een vurenhouten altaarkast (.1 m. hoog en 2 m. breed), waaraan in de 18e
eeuw, waarsehijnlijk door paters van Zwilbroek, de mis bediend werd. Van
geloofsvervolging door de gereformeerden was toen nauwelijks sprake meer.
Veel meer van conflieten met de pastoor van Groenlo.
Op de ruime zolder konden zieh heel wat gelovigen rond dat altaar verenigen.
Was de mis afgelopen, dan werden de kastdcuren gesloten en was het een dood
gewone kast. In het houten altaarblad bevindt zieh in het midden een gat voorde
altaarsteen met het relikwie. Diü er overigens wel nooit geweest zal zijn. Het
altaar was niet offieieel gewijd. Bij het altaar bevindt zieh een leien tafel met
inseriptie in het Latijn. De inhoud daarvan, letterlijk vertaald, luidt:
"Oil li(H)g(sto) altaar (is) opgericht voorde almachtige (iod
met het dagelijkse en ccuwigdiirenclc privilege (voorrecht)
len behoeve van alle gestorvenen en verleenti aan
welke priesters dan ook, krachtens breve van paus
Benedielus XIV van 4 oktober \15\
Van dit opsehrilt voor/ien en aangewe/en door de
ministergeneraal van de orde op ') tiecember 17.^2."
v n l a l m c mr W i l M v.iii ll.l^•(■ll
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Overge schreven tekst van altaarprivilege te Zwilhroek. (foto: archief Zwolle)

Een dergelijk altaar- of aflaatprivilege,zoals het ook werd genoemd, hoort bij de
pauselijke wijding van het altaar. Vooral op allerzielen gingen de gelovigen naar
de kerk om aflaat te bidden voor de zielenrust van gestorven familieleden.
Zesmaal Wees gegroet Maria, zesmaal het Onze Vader en zesmaal Ere zij aan
God enz. vormden samen een aflaat.
Oudere mensen onder de katholieken herinneren zich, hoe ze op die dag meerdere aflaten wisten te bidden voor gestorven familieleden. Kinderen maakten er
zelfs een spel van.
De herkomst van het aflaatprivilege bij Hulshoff is voor iedereen een raadsel.
Het blijkt, dat ook niemand weet, dat de inscriptie op de leien tafel letterlijk
dezelfde is als die zich in de kerk van Zwilbroek bevindt. Het lijkt waarschijnlijk, dat de leien tafel een maaksel is geweest van de paters en dat die haar naar
erve Wissinck hebben meegenomen, omdat ze vonden, dat zij als priesters van
het klooster dit afschrift van de altaarwijding van Zwilbroek ook wel mochten
gebruiken,als ze in Zwolle de mis opdroegen. Misschien gebeurde het wel in de
tijd, dat de strijd met Grolle hoog was opgelopen.
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Het Schuilkerkverhaal anno 1920, verteld door H.W. Heuvel.
De schuilkerk van Zwolle heeft de fantasie telkens weer beroerd. Bij gebrek aan
feitelijkheden riep ze herinnering op aan spannende schoolverhalen over geloofsvervolging, verraders en verklikkers uit de tachtigjarige oorlog.
Onderstaand verhaal uit 1920 van "meester" Heuvel, toont m.i., dat ook Heuvel
de historie graag een romantisch gewaad gaf.
"Inwendig is het groote huis, schemerig door het lindelommer, met zijn vele kamers,
opkamertjes, gangen en duistere kelders wat griezelig. In den breeden gang, voor 't achterhuis langs, waar de zwaluwen nestelen, zoeken we tastend in 't donker de deur naar
een der vertrekken. Langs een tweetal smalle duistere trappen klimmen we naar den zolder. In een schemerig vertrek met leemen wand staat daar aan 't eind een groote kast, die
de bewoonster eerbiedig opent. Wat is dat? De houten versierselen van een altaar en een
metalen plaat met Latijnse inscriptie en 't jaartal 1752. Hier werd in de dagen der
Revolutie in stilte de Mis gevierd vertelt de vrouw. We zien de vromen uit den omtrek
vergaderd in dit halfduistere zoldervertrek. Een priester leest en zingt de eeuwenoude
Latijnse hymnen. Beneden gerucht. Gerechtsdienaars naderen. Gauw de kast dicht en de
menschen weg in duistere hoeken. Er is niets te vinden.
Bij avond moet het spookachtig zijn in dit huis. Misschien hoort het knechtje, dat op die
opkamer slaapt, er soms gezang en prevelen van gebeden of verneemt hij voetstappen
van monniken op de trap.
Maar buiten, het ligt daar als een sprookje van Doornroosje in de bosschen "
Kan men het nog romantischer wensen dan zo'n verhaal uit 1920?
Werkelijkheid en fantasie gaan naadloos in elkaar over.

-18Kekkeii, toevlucht voor oiiderdrukto hervormden uit Vredcii.
Werd in de Achterhoek aan katholieken de vrije uitocienmg van hun godsdienst
verboden, in Munster waren hel de niel-kalholieken( iuthersen, doopsgezinden,
gererornicerden) aan wie de uitoel'ening van hun godsdienst verboden was. Ze
werden weliswaar niet verjaagd, maar hun godsdienstig heil moesten / e elders
/.oeken. lin wie / i c h met aan de regels hield, kon rekenen op stevige boetes. In
Munster vielen die vaak /.waarder uit dan die voor de rooms-katholieken in
iiibergen, aldus Odink. De hervormden uit Vreden en omgeving, "geu/en"
genoemd, /oclitcn hun heil in Rekken. Itn het pad, waarover de Vredense "geuzen", naar Rekken ter kerke gingen, heette het geuzcnpad. liet is er intussen met
meer.
De toeloop uit Vreden deed bij de Rekkenaren de wens ontstaan naar een eigen
predikant. Men wendde zich tot de classis Zutphen en al m 16.51 werd de
Rckkcnse wens vervuld. De Staten van (ielre waren bereid een jaarlijks traktement vast te stellen voor
een
predikanlsplaats
in
Rekken. Benoemd werd
Ileinrich
Keitwert
uit
Wesel, garnizoenspredikant
te Bocholl, die op 22 j u l i
16.52 zi|n intrede dccó en
zo de eerste predikant werd
van de "(iemeinte van
Recken en Vreden", zoals
de hervormde gemeente
zich daar tot 1X07 bleef
noemen.

Hcrvornulc

kcik van Kckkcii (folo (i.W.

Vn(\c)

De kerk kreeg grote toeioo|i uit Vreden. Immers,
aan
hel
eerste
Heilig
Avondmaal
in
oktober
1652 namen uit Rekken
slechts ?i() personen deel
tegen 62 uit Vreden.
Na 1795 kwam aan dit
grensverkeer spoedig een
eind. Tot de laatste "grensgangers" hoorde de familie
Stomps van de "Pas-op",
net over de grens aan de
N ieu wenkampsweg.
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De K.K. (e Rekken. Van Wa(cr}>cu/,en en Martelaren.
Hoewel de/e kerk is gesticht lang nadat aan het werk van de minderbroeders van
Zwilbroek een einde gekomen was, bestaat er toch een relatie met de/e orde. Die
is gelegen in het patronaat, de 11.11. martelaren van ("lorcum uit 1.^72. Dat er van
de/e negentien martelaren ell minderbroeder waren, Iranciscancn dus, is weinig
bekend. De/e martelaren herinneren aan een luguber voorval uit de vaderlandse
geschiedenis, dat een smet werpt op de glorieu/e inneming van Den Briel door
de watergcu/en op 1 april 1.'S72. Immers; "Den eersten daeh uiii April, verloor
Due cl'Alvd .sijneii hril". rijmde men toen al spoedig trioinlantcliik.
Sindsdien wordt in ons land de inneming van Den Briel gevierd en herdacht als
het begin van de eindoverwinning op Spanje na tachtig jaar oorlog. In 1972 werd
de herdenking nog bijgewoond door koningin .luliana.
De overwinning kreeg echter een luguber vervolg in )uli l.'ï72, waarbij de vlootvoogd der geu/en, kapitein Lumey van de Mark /ich ontpopte als een bruut /onder weerga.
Bi) (iorcum vielen toen negentien roomse geestelijken in handen van een troep
walergeu/en, die na Den Briel ook Dordrecht en (iorcum hadden ingenomen.
Op last van een adjudant van Limicy werden /e in een oude schuit naar Den Briel
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gevoerd en daai in een smeiig kol geworpen De volgende dag het Lumey de
geestelijken, toen /e weigerden hun geloot al te zweren, zonder pardon ophangen aan de balken van een turlschuur En dat was tegen de uitdrukkeli|ke waarschuwing van Willem van Oranje in, iedere ingezetene en vooral ook geestelijken in de vri)heid van hun gelool te beschermen Lumey, die wegens zijn wandaden in 1571 door de Staten-Generaal werd gearresteerd, ontkwam aan de galg
omdat hij de status van Duits rijksvorst had
Heiligverklarinj».
De negentien martelaren werden in 1675 zalig verklaard En toen Den Briel in de
19e eeuw uitgroeide tot een bedevaartsplaats, omdat er, zo heette het, genecskiachtig watei uit de put kwam op het martelveld, waren de vooi waarden aanwezig voor heiligverklaring van de martelaren van Gorcum Die vond in 1867
plaats door paus Pms IX Sindsdien werden in katholieke geschiedenisboeken in
Nedeiland de martelaren van Gorcum symbool vooi de onderdiukking van de
katholieken dooi de calvinisten
Een nieuwe uitleg over de heiligverklaring van deze martelaren verscheen in
1994 in Trajccta, tijdschntt voor de geschiedenis van katholiek Nedeiland, als
gevolg van bionnenonderzoek van Vaticaanse archieven door Hans de Valk, stafmedewerker aan het Nederlands instituut te Rome Hi) ontdekte dat de heiligverklaring mindereen iniliatiel was van de katholieke /uii in Nederland, dan van
de orde der Iranciscanen De heiligveiklaung moest een pauselijk eerbetoon zijn
aan de Iranciscaner pater Nicolaas Pieck en diens gezellen van 1572
Hoewel o a de bisschop van Haarlem het Vaticaan de heiligverklaring ontried,
hij schreel
"Met de martelaren van Goicuin is de herinnering verbonden aan het ver|agcn van de
Spanjaarden uit dit rijk aan de oorsprong van het huis Oranje en aan de invoering van de
Hcrvoiming en aange/ien de mooid op de martclaien even roemrijk is voor de katholieken als oneervol vooi de piolestanten ligt het vooi de hand dat dc/e laatsten een zodanige plechtige handeling (de canonisatie) zouden beschouwen als een aanslag op de eer
van de natie en van het koningshuis
leende de paus het oor aan de tianciscanen Uit de documentatie bleek n 1 , dat de
maitelaicn van Goicum met alleen waren vcrmooid om hun gelool in het Heilig
Sacrament als het lichaam van Christus, maar ook en vooral, omdat ze hun geloot
in het primaat van de paus niet wilden verzaken En juist dat piimaatschap van
de paus stond in 1867 ondei diuk door de politieke ontwikkelingen in Italië Het
IS op zijn minst opmeikelijk, dat het Vaticaan in 1870 de onleilbaaiheid van pauselijke uitspiaken ex cathedra at"kondigde,hetzeltde jaar,als waarin de paus door
verlies van de Keikelijke Staat zijn positie als weieldlijk vorst verloren zag gaan
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l)e Parochie van de H.H.Martelaren van Gorcum te Rekken.
In septembei 1S72. 300 jaar na de inneming van Den Bnel, kiccg de R K keik
te Rekken bi| haai inwijding de martelaren van Goiciim als schutspatioon toegewezen
in Rekken lijkt men met onverdeeld gelukkig geweest te /i)n met dit patronaat,
men had liever St Antonius, de klui/enaai als schutspatroon gehad, die bekend
stond als de palioon van de boerenbevolking en naai wic in 1379 de eerste kapel
in Rekken genoemd was geweest en waai van /ich een beeld in de keik bevindt
Met het curieuze patronaat is de R K kcik te Rekken de enige in Eibergen en
wijde omtrek, die herinneit aan de tachtigiange oorlog en aan de orde van de
fianciscanen Ook hel gebrandschildeide laam in het koor herinnert aan die tijd.
Hel veibeeldt Lenaeil Vechel, paslooi van Goicum, die als de Icidei van de
negentien martelaren beschouwd weid
Eibergen, lebiuaii 1998

E H Wessclink

Bronnen en 1 ilculiiiii
- Adridan Roclols Kin-hc und Kloslci /willhmck I in IJcitKig/iii (ICSCIULIIIC dts Nn.dLilaiKliM.li
Westlalischc Gren/raunics mi 17 Und 18 laliihundcil IJilg Hernial Vciein Vicden heil "i 1')7'S
- Anton Teihiirne losnei Dal olie Wenne wick/Oidenkotle Herausgegeben voni Heuiiatvcrcin
Vreden mi Selbstveilag 1990
- Hcndirk Oduik Kroniek van de (leldersc Achterhoek "Uil het Keikeli|k Veiletlen van
Rekken (19'i I) Koks deslo Alkniaai 196=)
- Hendiik Odnik 1 and en Volk van de Achleihoek in OklLiikollsen Uniiiimaiik
Iwenis
Cieldeise Uilgeveiij Witkain hnsehede 1971
- Th A M Thielen üesehiedenis van de bnclave Grocnio Liehtenvoorde. lildsi 6 t/ni 10 De
Walburg Pers 1966
- P C Engel.OCarm
'/WOIIL Keiki.li|k d e / i e n uil ZWOLLE, old ni-is oet de boerschap
Zwolle Holterhoek. 1984
- Copui van bnel van /wollen.iiLii a.iii Slalcii van dcldeiland uil .uehiel Diosl en geeikleii
Biedevooil inv iii 298 gemeenle aithiel Aallen
- II Koiniehnk Ril IMOl I N van SI Al 11 lol KI-RKDORP uilgave Hisloiisclu. Kiiiig Neede
1991
- H W Heuvel. Oids vooi Libeigen en Giotnlo 1920 Uilg ( Missel DOCIUICIKIH
- Dagblad Trouw van 4 augustus 1997 rubriek "Le/ing en heik/iiig o\ei heihgveiklaiing iiiaitelaren van Gorcum
- Met dank aan lam Hulsholl Ie Zwolle nu W H M van Hagen en slKekaahivaiis 11 Niiniaii
en koslei Anion Bok Ie Oldeiikolle
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De ontwikkeling van de gezondheidszorg in
de gemeenschap Beltrum, deel 2
Wij zijn in het jaar 1939. Op 19 februari wordt er een bestuursvergadering
gehouden, in het bestuur van de Kruisvereniging zitten nog dezelfde bestuursleden als bij de oprichting in 1927. Deze leden zijn steeds bij acclamatie herkozen.
In deze vergadering wordt voor het eerst gesproken over hel nut van een cursus
voor E.H.B.O. Men zal proberen zo'n cursus in Beltrum te krijgen. Tevens blijkt,
dat de vroedvrouw in 1938 het basisaantal van zestig bevallingen (waarop haar
inkomsten zijn gebaseerd) niet heeft gehaald. Men zal het tekort van f35,- aanvullen.
Op de daarop volgende algemene ledenvergadering van 12 maart pleit de pastoor
voor het geven van een "moeder-cursus". Men besluit zo'n cursus nog in datzelfde voorjaar te houden. Zo komen er steeds nieuwe activiteiten bij.
In 1940 raakt Nederland betrokken bij de tweede wereldoorlog. In een kleine
dorpsgemeenschap als Beltrum merkt men daar nog niet zoveel van. Men gaat
gewoon door met de diverse activiteiten. Hoewel de problemen voor de kruisvereniging kleinschalig zijn, komt ook hier op den duur een gebrek aan o.a. verbandmiddelen. In de bestuursvergadering van januari 1942 wordt herdacht, dat
het bestuurslid de heer Beyer is overleden.
Probleem: trouwlustige vroedvrouw
Er rijst dan ook een probleem: de vroedvrouw wil trouwen! Men ziel moeilijkheden voor de toekomst, daar de kans bestaat, dat zij af en toe haar werkzaamheden niet zal kunnen verrichten en dat zij haar werk dan aan een vervangster zal
moeten overdragen. Men is bang, dat doktoren weer meer en meer haar plaats
zullen gaan innemen. Men zal hierover advies vragen bij de Inspecteur van de
Volksgezondheid.
Nog een probleem: ouderdoms- en invaliditeitsverzekering
Een ander probleem is de nieuwe regeling voor de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering voor de wijkzuster, die van boven af wordt opgelegd. Dit zal neerkomen op een bedrag van maar liefst f 480,- per jaar en dat kan de kruisvereniging niet betalen. Het bestuur zal zich derhalve tot het Departement van Sociale
Zaken wenden om ontheffing van deze verplichting te vragen. In april 1942
reageert de Inspecteur van de Volksgezondheid: aan de vroedvrouw kan op juridische gronden geen ontslag worden verleend wegens het aangaan van een huwelijk.
Het bestuur blijft actief. Men wil in Beltrum de mogelijkheid krijgen voor het
houden van consultatiebureaus voor zuigelingen en kleuters. Men spreekt na
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overleg af, dat deze bureaus zullen worden gehouden door de plaatselijke doktoren, ieder voor zijn eigen patiënten. Het gaat hier om de volgende artsen:
Wentholt en Smit, beide uit Groenlo en dokter Andriessen uit Borculo. Voor de
inrichting wordt een subsidie gegeven gelijk aan de werkelijke kosten tot een
maximum van f 100,De verzekering voor de wijkzuster is nog steeds een heet hangijzer. De voorzitter steekt de hand in eigen boezem met de mededeling, dat een verzoek om geen
ouderdoms- en invaliditeitsverzekering te hoeven afsluiten niet billijk is. Het
blijkt, dat het werkelijke bedrag hiervoor f 250,- tot f 300,- zal zijn en dit zal worden betaald uit een contributieverhoging voor de leden. In de ledenvergadering
van mei 1942 wordt hiertoe besloten.
In 1943 overlijdt Pastoor van der Horst, die een stuwende kracht was bij alles,
wat de parochie betrof. Zo ook voor de kruisvereniging. Voor hem in de plaats
komt Pastoor Overmars.
In stijgende lijn
Het gaat goed met de kruisvereniging: de wijkzuster doet uitstekend haar werk;
het probleem met de vroedvrouw is opgelost; het consultatiebureau draait naar
behoren en last but not least: de contributies komen in hun geheel binnen. Men
heeft zelfs een batig saldo van f 1,16!
In 1944 neemt de vroedvrouw wegens gezondheidsredenen ontslag. Dit wordt
niet verleend, daar mede door de oorlogsomstandigheden geen andere vroedvrouw voor handen is. Wel wordt vast nagedacht over de arbeidsvoorwaarden,
waaronder een nieuwe vroedvrouw zal moeten werken. In het contract zal uitdrukkelijk komen te staan, dat bij een eventueel huwelijk van deze vroedvrouw
het bestuur het recht zal hebben haar te ontslaan. Haar salaris zal moeten worden
opgetrokken tot f 2000,- per jaar. Om dat te betalen zal het tarief voor een bevalling moeten komen op f 25,-Pas in 1951 komt er een nieuwe vroedvrouw, Mej.
Verhoeven uit Grave, en aan Mevr. Pierik-Pillen wordt eervol ontslag verleend.
Intussen is in Beltrum een afdeling van de RK HHBÜ opgericht. In Hibergen
heeft zich een "katholieke" dokter gevestigd, dokter Ruiterman, en aan hem
wordt gevraagd zijn medewerking te verlenen bij de cursussen voor EHBO te
Beltrum.
Jubileum
Het jaar 1952 is een jubileumjaar. Het Wit-Gcle Kruis afdeling Beltrum bestaat
25 jaar! Het voorzitterschap is sinds de oprichting nog steeds in handen van de
heer Nelissen, die veel tijd en energie in deze vereniging heeft gestoken.
Praktisch elk gezin in Beltrum is nu lid
Op de jubileum-vergadering wordt een demonstratie gegeven door de plaatselijke EHBO, o.l.v. de heer P van Haaren, de voorzitter. Het jaarverslag van de pen-
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ningmeester geeft aan dat de inkomsten in het afgelopen jaar f 3601,76 bedroegen, terwijl er een tekort was van f93,58. De activiteiten in de daarop volgende
jaren nemen hand over hand toe.
In 1954 is er sprake van de oprichting van een kraamcentrum in Lichtenvoorde,
dat een streckfunctic zal gaan vervullen. Vanuit de kruisvereniging te Bcltrum
wordt de heer Winter, directeur van de plaatselijke zuivelfabriek, afgevaardigd.

WII-(JCU' hiuis}^cl>()in\ Ie livllntin. (jolo .1. Baukcj

Nieuw wijkgebouw
In 1956 heeft de wijkzuster. Zuster Euphemia, de pensioengerechtigde leeftijd
bereikt, maar ze wilde graag nog enige jaren verder werken, zoals in het voorgaande artikel reeds werd gememoreerd.
In 1957 komt er een kleuterbureau van de grond en wordt er tevens een andere
locatie gevonden voor de zuigelingen-bureaus (tot dan toe werden deze gehouden in het "geslicht van de Zusters"), n.1. Concordia te Beltrum. Langzamerhand
gaan er stemmen op tot het verkrijgen van een eigen wijkgcbouw, waarin alle
activiteiten van de vereniging kunnen plaatsvinden. De voorbereidingen hiertoe
leverden nogal wat strijd op. Vooral de plaats en de kosten vormden twistpunten
en dit ging zelfs zover, dat er een motie van wantrouwen tegen het bestuur werd
ingediend. De kosten werden tenslotte geraamd op f 35.()()(),-, maar dit bedrag
zou later flink overschreden worden.
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1 en aelie in het doip om geld in te zamelen vooi de bouw weid een gioot sue
ces Opnieuw liet de Beltrumse bevolking /len dat door hechte gemeenschapszin een kleine gemeenschap tol giole dingen in slaat is De olticiele opening
vond plaats op 29 oklobei 1961 en hel gebouw slond cenliaal in het doip, tegenover de kerk
Eigen huisarts
De viaag naai een eigen huisaits in hel doip bestond leeds geiuime ti)d lol dan
toe werd in de medische zoig voor/ien dooi diveise huisailsen uil de omiingende dorpen Hel streven om aan de/e wens van de bevolking ie voldoen weid de
volgende activiteit, die tenslotte uitmondde in de vestiging te Bellium van hel
huisailsenechtpaai Giobbee-Bakkei Dit echtpaai zou dit beroep geduiende 16
)aai in Beltrum uitoefenen
In 1962 oveili)dt de vooi/itlei de heei Nelissen Onder/i)n be/ielende leiding is
het Wit-Gele Kiuis te Belli um uilgegioeid lol een niet meei weg Ie denken
samenstel van diensten op het gebied van de gezondheids/oig
Tandarts
Het kiuisgebouw nam een centiaie plaats in, wal nog weid geaccenlueeid loen
na een verbouwing in 1981 luimle werd geschapen vooi de vestiging van een
eigen tandarts vooi het doip Intussen was ei ook een lysiolheiapeul weik/aam
en levens maakte een pedicuie enige uien pei week gebruik van de ruimten
Niet onveimeld mag blijven, dal niet alleen de vooi/illei, maai ook de penning
meester, de heer Leo Haibers, /eei lang in hel besluui werkzaam is geweest, en
wel vandt de opiichling in 1927 lol /ijn at scheid in 1971, dus 46 |aai' En in de/e
lange periode heelt hi) nooit op een veigadeiing veislek laten gaan
l o e n li|dens de vieiing van hel "ïO-iaiig beslaan in 1977 geiuchlen de londe
deden ovei hel samengaan van de kuiisvereniging met andeie soorlgeli|ke vei
enigingen in de legio en dit latei ook een leil weid, dioeg Beltium een bloeien
de aldeling van hel Wil Gele Kiuis over, gediagen en giool gemaakt dooi de hele
Belliumse bevolking, tot heil van de ge/ondheids/oig in de/e kleine gemeenschap

Groenlo, tebruai 1 1998
H E Grobbee

-26-

Personeel Pickerfabriek 1931 te Eibergen
In ons vorig nummer van Old Ni )s deden we een oproep aan onze lezers om te
helpen bij het zoeken naar namen van personeelsleden van de Pickerfabriek van
1931 Deze oproep heeft succes gehad, want we hebben bijna alle namen van de
op de foto staande personen kunnen achterhalen Hierbij dank aan o a Jan de
Groot die mij een dertigtal namen bezorgde Hij woonde in de vooroorlogse jaren
aan de "aanvoerroute" (de Nieuwstraat) en zag dagelijks vele personeelsleden
van en naar de Pickerfabriek naar huis lopen of fietsen Hendrik Simmelink nr 82
op de foto en woonachtig in die tijd aan de Burg Smitsstraat 21 werd herkend
door A J G Simmelink zijn zoon die in Haaksbergen woont Uit Den Ham kreeg
ik een briet vol met herinneringen van mevrouw C J Huigen Gijsbers Haar
vader, FJ Gijsbers, was destijds bedrijfsleider Het bedrijfsterrein was in die
jaren een ideale plek om 'verstoppertje" te spelen Ondanks haar jonge leeftijd
toen, zijn haar toch een vijftiental namen bijgebleven waaronder het kantoorpersoneel G Bennink, G lliohan. Berenschot, Femia Bennink en Ali Roeper, de
dochter van de stationschef Van ons lid H J Bijker uit Leiden kreeg ik vier
namen van familieleden Via Dime Blankvoort kwam ik terecht bij Bernard
Boeyink vroeger wonende aan de Huenderstraat en thans in Neede, die mij,
ondanks dat hij nooit bij de Pickerfabriek heeft gewerkt, zo'n tachtig namen kon
geven Tenslotte kreeg ik nog een aantal namen van Herman Menkhorst uit
Eibergen, zelf op 13-jarige leeftijd in dienst gekomen bij de Prakkes
Voorste rij zittend v.l.n.r.:
1 Stotter Izaks
4 Appie Wielens
2 Dorus Boenders
5 Floors
3 Burgers
6 Henk Izaks

7 Herman Kettennk
8 Floors
9 Gerrit Larink

Tweede rij zittend:
10 Gernt Timmermans
11 Herman Menkhorst
12 Gerrit Jan Larink
n G J te Broeke
14 G Vis
15 Hendrik Himmelberg

16 H Timmermans
17 Herman Floors
18 Gerard te Vregelaar
19 Gerrit Timmermans
20 Willem Konings
21 Jans Brevink

22 Gerrit Hasselo
23 Hendrik Wielens
24 Douwe Menkema
25 Hendrik Jan Grooters
26 Van Spaandonk
27 Maiinus Scholten

41 Willem Nijland

53 Nijland (met pet)

Derde rij staand:
28 Marinus Prakke (Dir)
29 F J Gijsbers
42 Kupper(bleekw tabr)
30 K Bijker (achter)

54 Tonnie Izaks
43 Herman Bijker(achter) 55 Johan Schepers
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Pickerfahriek van Prakke aan burg. Sniu , ^laliüiisslraat {coll. J. Baake)
31 .Geessinck(machinist)
56.Bart Waanders
32.Boenders (achteraan)
33.Jan W.Hesselink
34.Bets Wittebroek
35.Jan Cornelese
36.Bernard ten Hoopen
37.Hendrik Hasselo
38.Derk Wolfs (Haarlo)
39.Embert Nijland
40.Derk Abbink
Achterste rij verhoogd:
65.Arend Jan Gerritsen
66.Jan Willem Bijker
67.Jan Waanders
68.Herman Bomers
69.Johan te Hennepe
7().D.J.Wolfs(achter)
71.H.Nijkamp
72.Gerrit Jelly
73.Jan Konings
Johan Baake /0545-294()()l

44.Bomers
45.Lulof Timmermans
46
(tussenin)
47.Dorus Nijenhuis
48.Gerard Konings
49.Herman Jelly
50.Johan Stomps
51.Kupper
52.Henk Izaks

57.Albert Pongers
58.Temmink(met pet)
59
(met pet)
öO.Gerrit Bennink
61.Femia Bennink
62.G.Iliohan
63.Alie Roeper
64.Berenschot

74.Berend Izaks
75.Tonnie Izaks
76.Willem Stomps
77.Jan Konings
78.Scholten (met pet)
79.Jan C. Mol
80.Hondelink(met snor)
8I.Herman Abbink (pet)
82.Hendrik Simmelink

83.GeiTit Meuleman
84.Rudy Wedel
85.Embert Nijland
86.Hendrik Jan Nijland
87.Jan Wieberdink
88.Johan W. Schepers
89.Jan Timmermans
90.Hendrik Maas
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Ons Zoelqjfaatje

Op ons vorige zoekplaatje stonden bijna negentig mannen en slechts twee vrouwen. Daarom ditmaal een /oekplaatje met elf vrouwen en slechts twee mannen.
Gaat het hier om een groep geslaagde cursisten of schoolleerlingen? Dus doen
we een beroep op onze lezers en lezeressen om ons uit de droom te helpen. We
vragen:
- Wie staan er op deze foto?
- In welk jaar zou deze foto gemaakt kunnen zijn?
- Bij welke gelegenheid is deze foto gemaakt?

Gaarne reacties aan: J.Baake
Nieuwenhuizenstraat 5,
7161 VB Neede.
Tel.()545-294()()1
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Namen met en zonder Man
"Nomen et omen" zegt men wel, als men meent, dat iemand zijn naam met recht
draagt. Het citaat betekent letterlijk: Een naam is tevens een voorteken. M.a.w. de
naam wijst naar de toekomst. Het is echter niet te ontkennen dat namen ook vaak
iets van het verleden in zich dragen. Dan bestaat daarnaast nog de opvatting, dat
namen iets zeggen over het wezen van de dragen Hoe het ook zij, één van de allereerste en essentieelste geschenken die een pasgeborene krijgt, is een naam.
Daarmee drukken de ouders vaak onbewust uit hoe zij hun kind zien. Als het kind
dan met die naam wordt ingeschreven, krijgt het een familienaam, waarmee de
overheid op haar beurt toont hoe de boreling officieel beschouwd wordt: als lid
van een familie, kind van een bepaalde familie. Als zo'n kind opgroeit, krijgt het
van leeftijdgenoten soms plagerig een bijnaam, die vaak aangeeft wat zij aan hun
vriend(innet)je zien: Dikke, Rooie, Brom, Reus, Zus, Sproet, etc.
Naamsverandering
Iemand kan zélf ook zijn naam veranderen als een soort signaal aan de mensen om
hem heen. Dat komt wel voor bij pubers, maar ook volwassenen wijzigen soms,
op een beslissend moment in hun leven, de eigen oude naam: een net gekozen
paus, een novice die intreedt in een kloosterorde, maar ook de vrouw die na haar
huwelijk de naam van haar man aanneemt. Het is alsof zij daarmee willen zeggen,
dat ze niet meer de oude zijn, maar dat er iets in hun wezen is veranderd. Zo dienen namen niet slechts om een persoon te noemen, maar ook om aan derden extra
informatie over de drager te geven. Zij hebben dus een veel bredere communicatieve functie dan alleen het aanduiden van de benoemde door een noemen
Zoals een getrouwde vrouw zich tegenwoordig nog vaak noemt (of genoemd
wordt) met de familienaam van haar man, zo kreeg een getrouwde man vroeger
van zijn omgeving wel de familienaam van zijn vrouw. In een lezing over boerderij- en familienamen' merkt B. te Vaarwerk op, dat achter sommige erf- en
familienamen het woord -man geplakt kan worden, wat te maken zou kunnen
hebben met introuwen van een man op de boerderij van een erfdochten Over dit
soort namen wil ik het in dit artikel hebben^.
Met en zonder -man
Namen, woorden en taal in het algemeen dienen vooral de communicatie tussen
mensen. Daarom veranderen ze niet zómaar Er is vaak een "communicatieve"
reden voor te vinden. Tijdens een onderzoekje rond de armenverzorging van de
parochie Groenlo kwam ik in aktes en andere geschriften uit de 17de, 18de en
19de eeuw veel verschillende namen tegenl Bepaalde namen blijken mét en zonder -man voor te komen. Bovendien worden vaak beide vormen voor één persoon
gebruikt. Ik heb geprobeerd de communicatieve functie van -man te achterhalen

-30Erve Sondern, Sonderenweg 2
te Beltrum, vroeger bewoond
doorjamilie Papen.
Wie op Sondern woonde,
werd Sonderman genoemd:
Riek van Sonderman.
Sonderman is thans de
boerderij, bewoond door
Frans J.A. te Braak
(Sonderenweg 4).
(Luchtfoto uit 1986,
coll. fam. Huinink-Pasman
op erve Sondern).

door een paar namen met en zonder -man te vergelijken. Mijn bevindingen volgen in dit artikeltje. Hier volgt eerst alfabetisch een willekeurig rijtje.
Bollen
(te) Brinke
(te) Hanseier
Heuzels
Schurink
Stienen

Bolleman
Brinkman
Hanselman
Heuzelman
Schuurman
Stieneman

(Te Brake
(Hei)goor
(Ten) Have
(Te) Huurne
Spijkers
Zonder(en)

Braakman
Goorman
Hofman
Huurneman
Spiekerman
Zonderman

Zonder-man
Een kind kreeg tot in deze jaren automatisch de familienaam van zijn vader, maar
vóór en zelfs tot vlak na de Franse tijd was het in het oosten van ons land niet
abnormaal een kind te noemen naar de boerderij waarop het geboren was. De
praktijk, die blijkt uit teksten van voor 1800 en het geven van sommige bijnamen
in de 19de eeuw, kan als volgt geschetst worden. Als zijn vader op het erf was
ingetrouwd, dan kreeg het kind meestal toch de familienaam van de moeder. De
ingetrouwde man hield eerst nog wel zijn eigen naam, zeker in de huwelijksakte,
maar vrij snel daarna werd er vaak bij vermeld, dat hij op de boerderij van zijn
vrouw woonde en op den duur werd hij steeds nadrukkelijker naar het erf
genoemd. Dat gebeurde ook wel met personeel dat lang op een bepaalde boerderij bleef wonen en werken.
De laatste boerderijnaam in bovenstaand rijtje is Zonderen in Lintvelde. Rond
1775 woonde daar Albert Papen. Het R.K. doopboek van GroH noemt op 18 nov
1788 de vader van een dopeling Albert Papen op Sonderen. Albert is rond 1740
geboren met de familienaam Papen. De akte daarvan heb ik niet gevonden. Op 26
januari 1777 staat er in hetzelfde doopboek:
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Die 26 Januarü Joannes Wilhelmus cujus parentes sunt Albertus Sonderman
/:olim Papen:/ et Aleyda Helmers patrini vera erant Bernardus Helmers et
Mechtildis Arink condicta Papen.
Dat betekent: Op de 26ste dag van januari fis gedoopt) Joannes Wilhelmus, wiens
ouders zijn Albertus Sonderman /: vroeger Papen:/ en Aleyda Helmers. De peten
waren naar waarheid Bernardus Helmers en Mechteld Arink, bijgenaamd Papen.
Deze Mechteld is de moeder van Albert. Uit deze tekst blijkt, dat die Albert vroeger Papen heette. Waarom veranderde Alberts achternaam? Voor het antwoord
moeten we wat in een trouwboek van Grol bladeren. Op 16 mei 1777 komen we
het volgende tegen:
Die 16 Maji copulati sunt media dispensatione Albertus Sondern olim Papen
dictus viduus et Gerarda Schermate coram testibus Bernardo Helmers et
Gerarda Roelink.
Dit betekent: (1777) Op de 16de dag van mei zijn getrouwd met dispensatie Albert
Sondern, vroeger Papen geheten, weduwnaar, en Gerarda Schermate. Voor de
getuigen Bernardus Helmers en Gerarda Roelink. "Media dispensatione" zou ook
kunnen betekenen: midden in de dispensatietijd. Die dispensatie had te maken met
de sterfdatum van Alberts vrouw Aaltje Helmers. Zij was namelijk op 26 januari
"overluid". De koster/klokluider schrijft dan:
De 26 jandewary 1777 in Lyntveld Aalbert Sonder sien vrau en sien kint
Wyllem....
Albert heeft dus vrouw en kind in het kraambed verloren. Van die Wyllem is de
reeds aangehaalde doopakte (Johannes Wilhelmus). Naast de fantastische spelling
van de rest van de aantekening van de koster/klokluider valt vooral op hoe deze
de familienaam van Albert spelt: Sonder. Hij heeft die naam waarschijnlijk fonetisch opgeschreven, dat is zoals hij hem hoorde.
In die doop-, trouwboeken en andere geschriften, zoals verslagen en afrekeningen
van de parochie Groenlo vinden we o.a. de volgende familienamen voor Albert:
Papen, Paap, Papen op Sondern, Sonder, Sondern en Sonderen, maar het meest
komen voor: Sonderman en Zonderman. De formulering Papen op Sonderen is
een aanwijzing dat Albert is ingetrouwd op de boerderij Sonder. Het zou dus voor
de hand liggen, dat hij getrouwd is geweest met een vrouw van Sonder(en). Dit is
echter niet het geval: Albert is via via op Sonderen gekomen.
Op 27 augustus 1752 trouwt Berend Sonderen, zoon van Garrit Sonderen in
Lintvelde, met Geertje te Bocht, dochter van Jan te Bocht. Als Berent 16 jaar later
op 11 november 1768 overluid wordt, heeft dit echtpaar een drietal kinderen
(gehad?). De weduwe hertrouwt na ongeveer een halfjaar. In het trouwboek staat
dat als volgt vermeld:
1769 Den 8. April Hendrik te Mossche jongman, soon van Derk te Mossche uyt
Lintvelde met Geertien Sonderen weduwe van Berent Sonderen uyt Lintvelde
getrouwt den 30 April.
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Bocnlcrij Te MOIM IK luiii //cc/iu'.t; 6 Ie Belli iiin
(eoll. mevr. Ie Morsehe. Neede)

Geertien wordt wederom weduwe en dan trouwt /e op 20 mei 1770 met Albert
Papen. In de huwelijksakte van 28 april 1770 is Alberts familienaam Papen. Hij
is "Jongman" en zoon van Sweer Papen uit Beltrum. Het is /.eker dat Albert bij
Geertje op de boerderij is ingetrokken, dus eigenlijk op de boerderij (van Berend)
Sonderen, want na /ijn huwelijk wordt Albert in allerlei geschriften Sonderen of
Sonderman genoemd. Ook als Geertje overlijdt en Albert lot twee maal toe hertrouwt, blijft men hem in geschrift mei een vorm van de naam Sonderen aanduiden, maar meestal toch Zonderman. Als Albert op 23 mei 1818 op 78-jarige leeftijd overlijdt in huis no 223 te Beltrum, heet hij Albert Pape op 't Sonderen. Ook
zijn zoon, de aangever, heet Pape. in 1825 noemt men de zoon in het bevolkingsregister .huincs Paapen op Zonderman. De/e toevoeging, op Zonderman, geeft aan
dat de/e naam een algemeen gebruikte en geaccepteerde erl'naam is geworden,
ook bij de overheid.
Bij de naamsaanneming is dus niet de naam van de boerderij Sonderen of
Zonderman aangenomen. Waarschijnlijk zag men die hele naamsaanncming niet
als iets serieus, want in de volksmond heetle Albert echl Zonderman en geen
Papen. Dat blijkt uit allerlei stukken van rond 178()\ toen hij kerkmeester in Grol
was. Ook op stemlijsten uil de Franse tijd heet hij Zonderman. Dat hij die naam
niet heeft aangenomen kan ook aan hem/elf liggen. Misschien wdde hij bewust
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zijn vaders naam Papen niet kwijt. Kortom, Albert is op bijzondere wijze
Zonderman komen te heten.
Op de lijst van boeren die in 1668 aan de Grolse pastorie zgn. mishoenders moesten leveren^', werd de boerderij In 't Sander genoemd. Waarschijnlijk zit de koster/klokluider die in 1777 de aantekening van het tragische overlijden van Wyllem
en diens moeder maakte, zeer dicht bij de echte (oude) naam van de boerderij:
Zonder of Zonderen. In vele doop- en trouwaktes neigen geestelijken ernaar om
gewone namen te latiniseren en ook ambtenaren lijken een naam soms "mooier"
te willen maken. Misschien dat we daarom vaak SonderÉ-n lezen. Het achtervoegsel -en kan echter ook een soort verbuiging zijn. De grondvorm van het
woord moet Sonder zijn, want in samenstellingen vinden we die vorm altijd terug
zonder het achtervoegsel -en: Sonderman, nooit Sonderé^nman. Zo is het ook bij
Heuzels, nooit Heuzelsman, maar wel Heuzelman^.
Als we teruggaan naar 1554, lezen we in het oudste schattingsregister van de heerlijkheid Borculo de naam Sonclern^. Een dertig jaar later, in 1585, is kennelijk ook
een vreemde man op de boerderij Sonder getrouwd, want in de bekende rookhoenderslijst van de heerlijkheid Borculo uit 1585'^ wordt in Beltrum (Lintvelde)
wel het erf Sunderman genoemd, maar nergens staat Sunder. Sunderman moet dus
de boerderij Sonderen zijn. Het introuwen van een "vreemde" man kan het woorddeel -man op deze oude lijst verklaren. De opvolgers heten in 1668 gewoon weer
Sonder{en), tot Albert Papen er in mei 1770 bij introuwt, dan wordt het opnieuw
Sonderman.
"Vreemde" man
Dat achtervoegsel -man is er niet zomaar bij geplakt. Zulke -man-namen noemen
de woonplaats en tegelijk de "rechtspositie" van de benoemde. Aangezien de
boerderij de naam van de oorspronkelijke bewoners bepaalt, wordt er door de
mensen in de omgeving -man aan vastgeplakt om te benadrukken, dat het hier om
een ingetrouwde man gaat'". De boerderij is eigenlijk van de familie van de
vrouw. Zij houdt daardoor haar naam. Ook de kinderen blijken in vele gevallen
(voor 1811) juist de familienaam van de moeder (boerderij) te krijgen. Zij zijn
immers op de boerderij geboren!
"Vreemde" boer
Ik kwam op deze betekenis van het woorddeel -man door een bijnaam in Lievelde:
Stolteboer. Het woorddeel -boer heeft wat de betekenis betreft wel wat met -man
te maken. De familie op die boerderij en het erf zelf heetten (tol halverwege de
19de eeuw) Stortelder. Het woord -boer is er achter geplaatst, net als -man achter
verschillende andere familienamen. In Lievelde staat "boer" wel vaker, maar incidenteel, achter een erfnaam, bijv. Bcslingboer en Beusinkboer. Een tamelijk
recente maar wel permanente bijnaam is Stolteboer. Halverwege de 19de eeuw
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waren er op Stortelder alleen dochters ben tiouwde met een man van Ai ink uit
Avest In Lievelde weid die Stortelder boei, genoemd, wat lalei "sleet" tol
Stoltclnui \n de volksmond helen bewoiieis en boeiden] nog steeds / o Oude
mensen veilellen dal hel wooid boei wei degeli|k aangeell, dal ei een man is
mgeliouwd
hl dil geval, daar hel inliouwen na de Franse tijd plaats vond kon Stolleboei dus
geen olliciele lamilienaam woiden maai wel bipiaam ook v<ui de nakomelingen
De/e bipiaam laat dus /len dal Ai ink een ingeliouwde naam is Als Aimk vooi
I8()() op Stortelder ingetrouwd was dan /ouden diens nakomelingen nu echt
Stortelder heten Misschien was Stolleboei dan wel een bijnaam geweest, maar de
naam Arink was veidwenen Dooi de bijnaam Stolleboei /ou echter nu nog steeds
duidelijk /iju dal ei ooil een vieemde man is mgeliouwd Dil is veigelijkbaai mei
het gebiuik \M\ de naam /onderman bij lannes Papen in hel bevolkingsregister
van Belli um in 182*1
Hel IS hiei /ekei dat -boei, aangeell, dal de man "vieemd" was De omgeving
duidl met die naam dus de alT^omsl en de be/ilsveihoudingen aan Be/il en woon
plaats /ijn belangrijke factoren bij het geven van de naam Ik denk daaiom dal
de/e man namen /ijn onlsla.in m de hoiigheid hoiigen hadden immeis een sterke band mei de boei dei i|
En die hoiigheid heelt in on/e streken veel langer bestaan dan cideis m hel land
De toevoegsels -boei en man jiassen wel in dal leodale sysleem omdat de/e
wooiden aangeven, dal hel niet gaal om de heien de eigenaais van de boeideiijen, maai de bewoneis de beweikeis en be/illeis De/e liadilie in de naamgeving
bestaat in feite nu nog
Dat sinds de Franse tijd de vader volgens de wet de enige naamgevei is, is dus niel
liaditioneel als hel om boerderijen gaal
Andere voorbeelden
Ik /al de/e maniei van omgaan met naamgeving ook laten zien bij een aantal
andere en oudere namen in aktes Hel blijkt dal hel wooiddeel man bij vele lami
lienamen vooikoml en vaak ook weei veidwijnl Dal is logisch want een kind uil
/ o n huwelijk krijgt de naam van /iju moedei" Na 1811 woidl de [lositie van de
vadeisnaam in sommige gevallen sleikei kindeien woiden mei de bijnaam van
die ingelrouwde vadei genoemd Stolleboei, Hanselman Spiekeiman en/ bn
"voor de wet" houdt de vadei echt /ijn eigen naam, maar /ijn kindeien ki ijgen die
ook
Hiei volgen nog twee vooibeelden van man-namen TerHuuine Huimans later
Huuineman en Ie Woeid en Wueilmans In een Giolse huwelijksakte uil 1752 en
een doopakte uit 1755 als "vrucht" van dal/eltde huwelijk Ie/en we
(1752) 8. April Teunis Pape soone van Jan Pape met Joanne Hunnans j.d. van
Harmen Hurmans heide van Beltrum
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(1755) 22 Februarii Joanna Papen cujus parentes Antonius Papen et Joanna
Huerne.
Hier vallen de namen Huerne en Hurmans op. Het laatste deel -nc is vervangen
door -man, want kennelijk is het achleivoegsel -nc geen onderdeel van de basis
van de naam'-. Dat zagen we ook bij de naam Sonderen: -en is een achtervoegsel
aan Sonder. Was de vader van Joanna ingetrouwd op de boerderij (ter) Huurne?
Het lijkt er wel op. want als Joanna in een akte genoemd wordt zonder haar vader,
dan heet ze gewoon Huurne. Staat ze in een akte waarin ook de vadei genoemd
wordt, dan heet ze Hurmans. Dit is logisch, want het is vreemd om de dochter een
andere naam te geven dan haar vader, vandaar dat zij in dat geval waarschijnlijk
ook Hurmans heet. Het was niet abnormaal dat kinderen naar de vader weiden
genoemd.
In het gereformeerde doopboek van Grol staat op 18/2/1714 het volgende:
Kindt Jenneken, vader Tonnis op de Wuurt, moeder Jenneken.
Het valt op dat Tonnis, Jennekens vadei. Op de Wuiiit genoemd wordt en niet (Te)
Wiiiiil. De naam Te Woerd bestaat wel. Bovendien heelt de moeder in deze akte
geen familienaam. Dit kan een aanwijzing zijn, dal Tonnis op de Wiiiirl, de boerderij van zijn vrouw, is ingetrouwd.
Maar dat kind Jenneken wordt groot en trouwt met Jan Hoytinck uit Lintvelde.
Zodoende staat op 11/2/1735 in het gereformeerd doopboek van Grol het volgende:
Kindt Willemine, vader Jan Hoytinck, moeder Jenneken Wuertmans.
in deze aantekening heelt Jenneken wel weei een naam met -mans eiachtei! Men
ging dus niet zo consequent met die naamgeving om, maar hel is wel een aanwijzing, dat haar vader Tonnis ingetrouwd was op de Wuurt. Het huwelijk van Jan
Hoytinck en Jenneken heb ik niet gevonden, maar als Jenneken daarin ook
Wuertmans heel, omdat haar vader in die akle zo genoemd woidl, dan kan dal
betekenen, dat de kerk op 11/2/1735 Jennekcs naam overgenomen heelt uil de
huwelijksakte. Eigenlijk heet ze Te Wuurt.
Ingewikkelder is hel bij Heigoor. l:gberl Heigoor uil Linlvelde Irouwl met
WilhelminaTetink uil Hupsel. In de huwelijksakte (I2juli 1749) heel hij hiii^hert
Heygooi sonc v. .hm Hcvi^oor. Egbert Heygoor heeft hier de naam van zijn vader.
Uil de volgende akte bli)kl mei ol Egbert bij zijn vrouw Wilhelmina Telink is
ingetrouwd. De Grolse doopakte uil 1756 verandert de naam Heygoor in
Gooi mans.
Die 7. Martii hapt. Henrica (ioormans cujus parentes Eghertus (ioormans et
Wilhelmina Tetinck. patrini vero .... Duven et Joanna Goormans nata est proles 6. Martii.
Dit is veilaald. Op de 7de dai^ van maart (isj i^cdoopt Henrica doonmms wier
ouders (zijnj Egherliis (ioormans en Wilhelmina Tetinck. Peten zijn naar waarheid (....) Duven en Johanna (iooimans. Het kind is i^ehoren op de 6de maart.

-36-

Op -ink: Geessink, vroeger Boevink. Rekkensehinnenweg 23
{foto E.H. We.s.selink).

Hier heeft de schrijver waarschijnlijk consequent de naam Goormans ook aan
familieleden (peettante) gegeven.
Heigoor en Goormans hebben het woorddeel goor gemeen. Heigoorman ben ik
nooit tegengekomen, wel Goor en Choor. Het ziet er naar uit, dat men later om
andere redenen dat woorddeel -man toevoegde, ook bij nakomelingen. Een reden
daarvan kan zijn, dat men de naam mooier wilde maken. Misschien vond men de
nieuwe namen met -man erachter wel mooi en volgde men het voorbeeld van de
geestelijken die de namen van de dopelingen "verlatijnsten" en dus langer maakten. Dat neemt niet weg, dat het woorddeel -man oorspronkelijk wel degelijk de
functie had om aan te geven hoe de verhoudingen op de boerderij lagen'^.
-man en -ink
In bovenstaande is reeds opgemerkt, dat bepaalde familienamen niet voorkomen
met -man erachter. Er zijn echter veel meer zulke namen te noemen. Als men het
woorddeel -man niet kon toevoegen om aan te geven dat de man niet de oorspronkelijke eigenaar was, dan werd dat in aktes vaak anders aangegeven. Zo staat
op 6/1/1752 in het doopboek van Eibergen als doopvader: Henricus Eimhers olim
Schurinck. Olim betekent vroeger. De kinderen van deze Schurink heten later
Eimbers. Men bleef zich dus bewust van het feit, dat Schuring niet de oorspronkelijke bewoner van Eimbers in Hupsel was en men vond het kennelijk nodig dat
expliciet te vermelden. Zijn kinderen heetten wel Eimbers. Eimbersman lees je
nergens.
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"Holterman ", de naam was afkomstif> van Dieks Halters de stichter van deze boerderij
(call. J.H.J. Aarnink)

Het is duidelijk, dat lang niet alle familienamen met -man gecombineerd konden
worden. De -ink-namen komen vrijwel nooit voor met -man erachter.
Oorspronkelijk is -ink een achtervoegsel. Aangezien -man zich aan het grondwoord van de naam hecht (bijv. Sonderman en niet Sonderenman), zou het woorddeel -ink bij het achtervoegen van -man moeten verdwijnen. Dat kan kennelijk
niet, zodat er ook geen -man achter geplakt kan worden. In Groenlo en omgeving
vind je dus wel Gebbink, Gelsink en Hommelink, maar niet Gebbinkman,
Gebman, Gelsinkman, Gelsman, Hommelinkman en Hommelman.'^ Omgekeerd
vind je naast Bolleman geen Bollink en wel Bollen, naast Brinkman geen
Brinkink en wel Te Brinke en naast Sonderman geen Sonderink en wel
Sonder(en).
Het achtervoegsel -ink is onscheidbaar met de oude namen verbonden en kan niet
vervangen worden door -man of -boer In Groenlo en omgeving sluiten -man en ink elkaar in elk geval uit'-''. De -ink-namen komen dus niet voor met -man.
Bovendien komen die -ink-namen niet zonder -ink voor'^\
Wat is dan het verschil tussen beide achtervoegsels? Een groot verschil is de
ouderdom. Allerlei publicaties beweren, dat -ink stamt uit Germaanse tijden (m.i.
een te vage aanduiding), terwijl -man van veel latere datum is. Aanvankelijk werd
-ink achter een persoonsnaam gezet om daarmee de afstamming aan te geven'''.
Later konden -ink-namen boerderijnamen worden"^; de boerderij is immers het
bezit van de drager van de naam. Latere bewoners en rechtsopvolgers, idealiter
afstammelingen, kregen dus de -ink-naam, de erfnaam.
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We zagen, dal man gepl.ialst weid aehtei de kale na.im /ondei uitgangen Dat
betekent, dat man <illeen diiect achlei de naam van de boerden) paste In leite
weid -m.iii achlei een topomem (pLuitsnaam)''' geplaatst, omdat de echtgenoot
daai teiecht komt H\] -mk-iiamen kan dat met liet eeiste deel VM\ die namen is
geen plaats, want -ink staat alleen aehlei een persoonsnaam, omdat hel ooispronkehjk alstamming aanduidt Bovendien is de -man-naam vaak een li|deli|ke
naam, m tegenstelling lot de -ink-naam ol een andere eilnaam, want de kindeien
van een ingeliouwde man kii|gen weei de (eil)naam van hun moedei /o"n tijdelijke -man-naam kan eehtei wel blijven bestaan als bijnaam.
Marveldink
Ixn vieenid geval is het volgende In 1770 liouwl Cïerardus Rciennck uil /wolle
m op de boeideii| Marveldc in het Sehependom Hi) wordt daaina wel Gcrardus
Reieiinck op Mcincidc genoemd Op '^0 januaii 1790 heiliouwt hi) met loanna
Klein Paschei De deicle getuige is dan een andeie biuidegom, loannes Heuilinek
uil I intvelde, die /ell ook op die datum trouwt met Meehleld lleigoor. De eerste
twee getuigen staan ook genoemd bi| het huweli)k van Heuitmek-Heigoor.
De huwelijksaktes staan na elkaai op een bladzijde liet h)kl logisch dal biuidegom Reiermek dan ook getuige is geweest bi| het huwelijk van Heuilinek, maar
dal IS mei zeker, want de akte noemt bi) dat huwelijk ene Gcrardus Marveldink als
cleide getuige Dal moei wel die (i Reieiinek zijn, maai hel is vieemd, d.it dezelfde i^eisoon mei twee velschillende namen genoemd woidl In de eigen luiwelijksaktc heel hij ollicieel, zoals hel uil andere aktes (ol atlestaties) oveigenomen
zou kunnen zijn! Voor een getuige nam men het kennelijk minclei nauw de bijnaam, waai mee zijn omgeving hem benoemde, voldeed ook
Het achleivoegsel -nik komt hooldz.ikelijk vooi aehlei [leisoonsnamen. Marveldc
IS veldnaam en boerderijnaam De naam Marveldink heb ik «illeen in deze akte
gevonden Deze akte kan toeval zijn In 1790 weid hel veischil lussen -nik en man missehien met iiieei zo gevoeld vandaai dat -nik dan in de zeilde jiositie als
-man kan komen te staan Maar zo'n late toejiassmg van -nik (1790) komt mij toeh
uitzonderlijk vooi
Andere samenstellingen met -man
Bejiaalde namen komen met en zondei -man vooi, maai ei zijii ook namen die ik
alleen heb gevonden met -man' Aleman^'* (Lichtcnvoorde) Beneman (Vragcndcr),
Bieteman (I lehlenvooide Bosch), Koleman (laevelde). Kolkman (laehtenvooicle) en Schanzeman (dioenlo) Ongetwijleld zijii ei nieei en misschien
komen ze eldeis wel vooi zondei -man Bij deze namen kan een jieisoonsnaam
aehter de -man-naam geplakt woiden, ma.ii dan komt ei een -s lussen Bielemans
Bette en Kolemans 'lone
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endeman, kie/eman Ook kcniiLii we Janneman, Driekusman en Bieleman Maai
ot die iets met man-namen te maken hebben, weet ik met
Vo<)r/ichlij»t' conclusies
1 Waarschi)nh|k komt in Eibergen, Groenlo en I ichtenvoorde het toevoegen van
-man achtei een lamilie/cilnaam vooit nit de steei van het systeem van horigheid
2 hl hibeigen, Ciioenio en Lithtenvooide geelt het wooid man achtei lainihena
men aan dat de diagei van de naam op een boerden) woonde, waai hi| met ooi
spronkehjk vandaan kwam Men gal aan dat hi) nieuw op het ei I was, dooi de toevoeging van man l^e naam met man kan (vooial na de 1 lanse ti|d) eeii bi)naain
wolden, met de/ellde lunctie
3 Voor de nakomelingen veidwi)nt vóór de Franse ti)d het wooiddeel man vaak
weer, omdat /ij wel op die boeiden] geboien /i)n in een lateie geneiatie kan ci
weei een vreemde man intiouwen en komt ei weei /o'n ti|deli|ke -man naam
4 Het achtei voegsel ink is onscheidbaai met de-ink-namen veibonden en wordt
nooit door -man vervangen In bibergen, Cjioenio en 1 ichtenvooide sluiten -man
en ink eikaai uit Bovendien komen dic -ink namen ei met /ondei ink vooi
'S Ongetwijleld /uilen hierop vele uit/ondeiingeii /ijn te vinden, omdat de naamgeving vooi 1 XOO nog met aan /ulke strenge legels was gebonden Het toevoegen
van man is tamelijk populair geweest Genealogen moeten dus op hun hoede /i)n,
als /e een naam met man tegenkomen Misschien dat het spooi teiug dan een
andcie nchting ingaat
()l de man namen iets noemen van de achtergrond van de drager, of dat /e aanduiden wat men we/enli)k vond aan hem nl dat hi| nieuw was op de boerden), is
natuurli)k nret /eker Over de toekomst konden /e in elk geval met veel /eggen
Ze verdwenen immers vaak weer' Maar loch hel heden is een beetje de toekomst van de oude naamgeving gebleken, want tegenwoordig (sinds 1/1/1998)
mag de lamihenaam van de viouw weei aan de kindeien dooigegeven woiden, als
üudeis dat willen
I 1 kan aangaande de/e man n.imen nog veel uitge/ocht woiden ik hoop tiat dit
ailikel daartoe /al brjdragen ik houd mi| daaiom giaag aanbevolen vooi reacties

Westbroek, 6/1/1998
Nic Adema M/n
%1S AN Westbroek
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Old Ni |sno 12(1989), bl/ 28
Hel wooid tnaii achter namen is met uniek voor Eibergen en omgeving Ik
beperk me hiei echtei uit praktische overwegingen vooial tot namen uit
Eibergen, Groenlo en Lichtenvooide
De genoemde namen komen voor in aktes (DTB), andere teksten en in de huidige spreektaal De spellingverschillen tussen man en mans (ook ink en -ing)
negeer ik Men spelde in het verleden nl met /o consequent
De geciteerde aktes komen uit DTB 's op het R A Arnhem Vooi de leesbaarheid li|kt het voldoende plaats en datum te noemen Via de alfabetische toegangen kan men /e dan vinden
In de administratie van de Grolse (R K ) armenkas (R A Utrecht, inv 17, no
294) wordt hi) tussen 1774 en 1780 door de provisor (telkens een met gestu
deelde winkelier) consequent Zonderman genoemd
R A Utrecht inv 17, no 270
Een bij/onder geval is Te Hansclei en Hanselman Ook lei (laar) woidt hier als
verbuiging behandeld
B H M te Vaarwel k. Het oudste schattingsregister van de heerlijkheid Borculo
uit l'S'ïl 1554, art in Kleine Reeks nr 5, SSHB, nov 1997, pag 51
R A Arnhem, archief van de heien van Borculo, no 295
Uit "on/e TaaP no 2/1, 1994 pag 54 een citaat van G van Berkel '
manen
mans zi/n eenvoudige productieve uitgangen , hun functie is individualiserend Dit ondersteunt mi|n opvatting over de lunctie van de man namen /e
noemen een individu, de mgetiouwde man Viouw en kinderen houden de oude
erf naam
Op Spiekerman in Uicvelde is in de Franse ti)d een Te Brake ingetrouwd De
nakomelingen heten nu nog Spijkers
Overigens komt rond 1790 de naam Huurneman in geschriften veel meer voor
Op BoUeman in Lichtenvoorde is geen "vieemdc" man ingetrouwd Hendrik
Bollen uit Miste trouwde op 14/5/1775 met Teune Hui|nink BoUemans Toone
(A Kortbeek) was een nakomeling van dat echtpaai
In Lievelde komt
-boer achter een -ink-naam wel voor Beslini>hoer
Beusinkhoer De boerderij zelf heet nooit zo De erfnaam met -boer erachter
woidt m 1 gebruikt om de man (de boer) als de ofticiele be/itter aan te duiden
Een uit/ondciing li|kt Schurink / Schuurman Of de/c twee vormen iels met
elkaar te maken hebben, is de vraag
Uu de historie van Winterswijk, G J H Kro/enbnnk, Zutphen 1968 op pag 162
staat Roert voor Roerdink en Miert vooi Mieidink In de omgeving van
Winterswijk verdwijnt ink dus wel
B J Hckkel, Oostnedeilandse Familienamen, Enschede, 1975, pag 6
Ibidem, pag 6&7
Latei kwam ink achter plaatsnamen
Beek mk (Eefsele), Bor^hij ink
(Lievelde), eldeis Hckk-ink en Brugg ink
In Groenlo komt wel de naam Naelen en Nales voor Maar of Aleman daar iets
mee te maken heeft'
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Instituut Pitman, J.W.Hagemanstraat te Eibergen
P.C.H. Muller (1900-1996)
Voor heel wat reeds oudere Eibergenaren horen deze twee namen bij elkaar. Van
± 1946-1970 was het Instituut Pitman, belichaamd in de persoon van de heer
Muller, een begrip.
Hij gaf cursussen in typen, stenografie en handelscorrespondentie Nederlands,
Duits en Engels aan niet meer leerplichtige jonge mensen, die een kantoorbaan
hadden of daarnaar wilden solliciteren.
Het succes van zijn (avond)opleidingen was van dien aard, dat de toestroom van
cursisten niet beperkt bleef tot Eibergen. Op een door hemzelf gemaakte film, die
op één van de filmfestivals van onze vereniging werd vertoond, zien we een
groep jongelui uit de bus van Neede stappen op weg naar Instituut Pitman.
De heer Muller was geen Eibergenaar van geboorte. Zijn vader was onderwijzer
in Wierden en later in Almelo. Zoon Pieter kreeg in 1922 een baan op het kantoor van de ESB, zoals hij de Eibergse Stoombleekerij, v/h G.J. ten Cate en
Zonen kortweg aanduidde in zijn rapporten over bedrijfsvoorvallen, zoals bijvoorbeeld de twee bombardementen op de fabriek in maart 1945.
Fotografie
Reeds als jonge man ontpopte hij zich als bekwaam amateurfotograaf, zoals
bleek, toen in 1930 de ESB haar vijfti^arig jubileum vierde. Een paar prachtige
avondfoto's van de villa van mevrouw Prakke-Olie en de Hummelsweide van
Herman ten Cate, de directeur van de ESB, tonen aan, tot welke fotografische
prestaties de heer Muller toen in staat was. Van de negatieven op glas blijken na
bijna veertig jaar nog uitstekende afdrukken te maken te zijn.
Van "De Esch" via Stationsweg naar Groenlosestraat.
Om te kunnen trouwen, had hij een woning nodig. Huurwoningen voor middenstanders waren zeker in een dorp als Eibergen schaars in die tijd en zo bouwde
hij in 1925 met geleend geld van de Blekerij een woning aan de Beltrumseweg
tegenover de Esweg, waaraan toen nog nauwelijks huizen stonden. Ze gaven het
huis, dat uitzicht had op de open es, die er toen nog lag tussen de Esweg en de
spoorbaan, de naam "De Esch".
Na enige tijd werd dit huis gewisseld voor een huis aan de Stationsweg, tegenover het station en dus vlak bij de fabriek.
In 1933 was de welstand inmiddels zover gevorderd, dat de Müllers een royaal
huis konden laten bouwen aan de Groenlosestraat, die na de oorlog de naam
J.W.Hagemanstraat kreeg.
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Foto coll. jam. Henkel-Müller, Eihergen

Het Honderd-Guldenverhaal.
Op zeker moment in de dertiger jaren had de groeiende stoomblekerij behoefte
aan een chef de bureau. De heren Muller en Mast, die al op het kantoor werkzaam waren, resp. voor het afwerken van de correspondentie en het verzorgen
van de boekhouding, solliciteerden mee naar de nieuwe functie. Maar er werd
iemand van buiten het bedrijf benoemd, de heer J. Frederiks uit Nijmegen, die
jarenlang, tot zijn pensionering, chef de bureau op de KTV zou blijven.
Als pleister op de wonde voor het gepasseerd zijn, kregen de heren Mast en
Muller ieder ƒ 100,-. De heer Mast, een zeer precieze boekhouder heeft zijn verlangen naar een wat andere kantoorfunctie niet in vervulling zien gaan, aldus zijn
dochter, hij is tot aan zijn pensionering in 1965 de boekhouding blijven doen.
Instituut Pitman.
De heer Muller koos een andere weg. Al op het kantoor van de fabriek tijdens het
werk had hij aan jonge meisjes, zoals Dies Blankvoort en Gerritje Cremer stenografieles gegeven. Maar al spoedig gaf hij 's avonds les aan huis. Dat begon al in
1927, toen hij nog aan de Beltrumseweg woonde.
Dat lesgeven gaf vooral na 1946 zoveel emplooi, dat hij zijn baan bij de
Stoomblekerij eraan gaf en voor zichzelf begon. Zijn eenmans avondschool werd
in Eibergen bekend als het Instituut Pitman, dat opleidde voor kantoordiploma's
in typen, stenografie en handelscorrespondentie Nederlands, Duits en Engels. Er
hebben van 1946-1971 heel wat cursisten het instituut van de heer Muller gediplomeerd verlaten.
De lessen werden eerst nog gegeven in een zijkamer aan de voorkant van het
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Heer en mevrouw Muller en Gerritje Cremer, de eerste cia sisie van de heer Muiter
(coll. fam. Henkel-Miiller, Eibergen)

huis, maar dat legde toch wel een druk op het gezin. Daarom werd er na de oorlog een houten gebouwtje in vriendelijke kleuren in de grote tuin achter het huis
gebouwd, dat jarenlang als huisvesting voor de middag- en avondlessen zou dienen.
Tachotype.
Een heel bijzondere typemachine,waarop men bij instituut Pitman les kon krijgen,
was de tachotype, een automatische stenotype machine. Het bijzondere van deze
machine was het vingerzettingssysteem en het feit, dat je er geen letters maar
woorden mee typte. Een heel vernuftig bedachte en geconstrueerde machine.
Het ding werd destijds gebruikt door stenotypistes bij de overheid. In het Moluks
Historisch Museum te Utrecht kan men nog de tachotype bewonderen, die de
typiste in 1946 gebruikte op een conferentie in Indonesië en op de Belgische televisie kan men nu nog stenotypistes zien werken met de tachotype, aldus
mevrouw Henkel-Miiller, de dochter van Piet Muller. Bij ons is hij allang in
onbruik geraakt. Maar het was destijds het nieuwste van het nieuwste en de heer
Muller toonde zich "in" voor dit apparaat. Mevrouw Leppink-Blankvoort, inmiddels haast 80 jaar, heeft destijds het examen tachotypen gehaald. Maar het werken ermee had haar voorkeur niet en ze heeft er nadien nooit op gewerkt. De
machine is niet meer te bewonderen, ze heeft hem ooit verkocht.
De heer Muller hield van orde en discipline. Zijn dochter, die zelf ook les van
haar vader had, weet, dat hij streng was. Iets van zijn werkwijze werd op de film
vastgelegd. Daar is te zien, hoe streng methodisch hij les gaf in blind typen.
Zijn belangstelling en vaardigheden bestreken een steeds breder wordend terrein.
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Hij was ook nog gediplomeerd logopedist en gaf spraakles aan schoolkinderen,
eerst in Enschede, daarna in de schoolkring Winterswijk en Eibergen, en tenslotte gaf hij in Haaksbergen nog particulier spraaklessen. Hij werd in zijn activiteiten bijgestaan door zijn vrouw. Dat was ook wel nodig, want ze hadden ook
nog een lichtdrukkerij en een uitleenbibliotheek aan huis. Dat werk deed zijn
vrouw.
In 1971 verliet het echtpaar Muller Eibergen. Ze vestigden zich in Haaksbergen.
Inmiddels zijn beide overleden. Het Instituut Pitman bestaat niet meer.
Kantooropleidingen worden sinds de invoering van de zg. mammoetwet (1968)
in velerlei variaties aan dagscholen gegeven.
Eibergen, januari 1998
E.H.Wesselink

Met dank aan de heer en mevrouw Henkel-Müller te Eibergen
en mevrouw Spruyt-Mast ie Delft.
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Hoeden en Petten en Damescorsetten ...
De redactie ontving een deel van een exemplaat van On/e Gids van ^1 maart
1939 Behalve de redactionele aitikelen geven ook met name de adveitenties een
aardig kijkje op het verleden
Veel van de zaken, die toen hun waren aanprezen, zijn inmiddels veidwenen,
andere ondernemingen /oals drukken] Heinen en de garagehedii|ven Beienpas en
Grootcis bestaan nog steeds, al hebben /e nu een andeie vestigingsplaats
Van een aantal adverteerders konden we, deels uit eigen geheugen, deels uit verhalen van anderen, nog wat gegevens boven water krijgen Oudeie Fibeigenaien
onder on/c Ic/eis hebben als kind een oi meei van de/e winkels meei malen
be/ocht en de winkelieis misschien nog wel persoonlijk gekend Daaiom doen we
graag een beroep op hen om ons te laten delen in hun kennis, /odat een stukje
typisch doipsleven vastgelegd kan woiden
De Duil (van bbbeiink) was kennelijk / o bekend in bibeigen, dat het veimelden
van een adres overbodig was De /aak was gevestigd in de Nieuwstraat op de
plaats, waai nu bakkerij Hengevcld en keurslagerij Boendeis /\\n te vinden
Reind Vcldink was een begrip in fibeigen Hij had een bieed assoilimenl vaiiclend van iietsen tot huishoudelijke aitikelen en was, samen met enkele andeien,
de drijfveer achter de Victoriabioscoop in zaal Kroneman (in de Grotestraat naast
de R K kerk) Zijn /aak was gevestigd aan de Laagte tegenover de Kerkstiaat
ben deel van de vioegeie winkel is nu videotheek een ander deel is in gebiuik bij
Helmink Meubelen als tapijt opslag en showioom
Te Nijenhuis had een winkel in de Kerkstraat, naast kruidenier Zweers (nu drukkerij Maarsse) Te Nijenhuis Rollers werd er ge/egd, naai de naam Rollei die in
de gevel van het huis stond De hei komst van die naam is met duidelijk Mogelijk
sloeg het op een gelijknamig boeideiijtje in Mallem Geiiit te Nijenhuis was kuipei van /\\n vak hij maakte botertonnetjcs vooi de botertabnek Zijn broer, die
huisschildei was woonde in het/eiide huis Hun vadei was in Eibergen bekend
als nachtwaker
Er was nog meer textiel te vinden aan de Keikstiaat want Ribbels had daar een
lapjeszaak, sinds hij in 1921 ontslagen was op de pickertabnek, omdat hij meegedaan had aan een slaking (/ie (^Id Ni-js ni 32 bl/ 7)
Het lamiliebediijl Somsen is nog met / o heel lang verleden ti|d D loh Somsen
was in 1929 heel eenvoudig begonnen in een oud, klein huisje van het landarbeiderstype, vooraan op de Hemstea Het werd ± 19^9 algebiokeii en maakte plaats
vooi "'t Geuidekcn" op Hemstea 2 gebouwd doorWim Heinen
D Joh Somsen vestigde /ich in 1930 in een huis met winkeltje aan de
Groenlosestraat (thans J WHagemanstraat) naast wal lui de winkel van het
wereldcentrum is, voordien hoilogemakei Roosenbeek De viei naast elkaai gelegen pandjes van Roosenbeek Somsen limmeimans en bakkei ten Pas weiden
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GIDS
Dnikkftrij H. H*in*n n-v

•

Eib*rg«n

"de vier evangeliën" genoemd. Waarom is niet bekend. Somsen maakte van drie
pandjes één breed winkelpand, thans horlogerie Roosenbeck. Somsen, met inmiddels drie zonen als medefirmant, vestigde zich op de hoek van Nieuwstraat en
J.W.Hagemanstraat. In 1989 werd het zestigjarig bestaan van het bedrijf gevierd,
maar niet lang daarna ging eerst de winkel en daarna het installatiebedrijf op de
Mors in andere handen over
E.H. te Riet was kleermaker en woonde bij de kleuterschool achter de huidige
HEMA. Later werd hij, met zijn zoon, kleermaker op de Rekkense Inrichtingen.
Diens vrouw was jarenlang hoofdleidstcr van de hervormde bewaarschool, die
stond in de Grotestraat, de latere Marijkeklcuterschool.
Centraal Warenhuis Zion was een modezaak voor dames en heren.
De geschiedenis van de familie Zion staat beschreven in Eibergen in Oorlogstijd
deel 1. Na het vertrek van de laatste firmant Juul Zion, in 1975, zijn broer Sally
overleed in 1970, 60 jaar oud, vestigde zich in dit pand Damesmode Modion,
gedreven door het echtpaar Buurlage. Thans is er de kleding- en sportzaak
Cameleon te vinden.
Over E. Izaks van 't Witte Huuske kwamen we niet veel te weten. Mogelijk kwam
hij uit Diepenheim en vertrok hij al weer vrij spoedig, eerst naar Neede en daarna
naar Diepenheim. 't Witte Huuske staat er nog steeds. Het is te vinden aan de
Vunderinkslaan tussen restaurant Het Tolhuis en erve 't Vunderink.
Navraag bij de families Izaks in Eibergen en Neede leverde geen andere gegevens
op, dan "misschien een verre neef'.
Reacties en aanvullingen zijn meer dan welkom op het redactie-adres bij Hennie
Wesselink, Hondevoort 22, 71528A Eibergen, tel.0545-471866.

Eibergen, februari 1998
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Zie de etalage in een etalage!
de ^ets die iedereen
voldoet

V ^ a n t ook U kunc nog wel een phats|c voor
onze nieuwe Falcon-etaiagc veroveren. Den
héeicn dag staan er mcnschcn voor en vinden
deze aardige kasc leuk e n . . i e t s bi|zonders U
mag U dcic gclegenhad met laten ontgaan o m
eens kennis ic maken met een etalage, zooals
men ze vaak in h a buitenland ztct' En let ook
eens op de sportieve en degch)fcc Fakon-regenjassen, die v\\ erin g e z a hebben' Speciaal voor
U' Want wi| rekenen erop, dat U ook komt
kt|ken naar de Falcon^etalage in een Falconetalage bij

ceDiraai ivamDiiuis eeir. zioii

Welke zware eiscben U ook aao
uw fiets wilt stellen, de „R^." zal
U nooit teicutatellen Want de
bekende ..R.S" Stokvuch £abriek
maakte een Seta, die lichte gang
en uiterste betrouwbaarheid combineert. Komt de ..R.S " eens bij
ons bekijken
Prl|zon v a n a f

t 41.ÖO

Modern betalingssysteem

E. IZAKS
„'t w i t t e Huuske"

Huwelijkscandidaten!
Voor U w complete

K«uk«nuitz»tt*n
naar R E I N D V E L D I N K I
Komt eens kijkea!
ALLE SOORTEN

U w belijdenlaplaat 15 een aandenken voor Uw hcelc leven
Laat haar dus dadeli|k
T E KOOP
l W a s c h k e t e l m«t koperen binnenketel ea 2 kranen
l Stofzuiger
1 Kinderwagen
l Petrolcamstel, ^-vlams
I Bad
Te bevragen bn ) B ARINK.
T E KOOP

«•n Carpion
op luchtbandcn bi] A BEREN PAS bi|
de O L School

Speoaal voor behjdenisplaten
hebben wi| een

Esch A 508

Staat ter dekking een v I ingeschreven

M.R.Y. STIER

Dekoeld t 2 — herdekking vrij bij
W G.GIJGINK. Olden Eibergen.

uit voorraad leverbaar
KWEEKERIJ T E N PAS

Onze Gloeilampen
doen het nog best. 45 et. *n g«garond**r(i
REIND VELDINK

prachtsorteerlng L ij s t e n W A N D E L MEE . . ! !
in prijren vanaf f 0.85.
op 23 April
door de mooie omgeving van Eibergeo
Komt il eens kijken, het Geeft U op
voor M n der prachtige
leerplicht il tot niets!
Hietbrink's Lijstenhandel
Hebt U een

T E KOOP een

jonge drogenda en een outie
Gei*
bil W E D W I E L E N S .

uahkimdigeiisiiiiirijinliisien

KOOI, DIBH eo siapliiiei

luxe Auto noodig ?

A BERENPAS heeft ruime wagens
en billiik tarief
Telef. 54
Zondag 2 April a s

Em. Boys!-üergsctR BoysI

Aanvang 2 uur

PAASCHKAARTEN

Terrein Needschew

tochten van 20 en 3S KM.

Het bezorgt U een gcnotvolle dag en
een aardige verrassing voor uw sportieve prestatie
Kostan: ii e«nt voot d* 20 KM, loch»
55 » n t voor d* 35 KM. tocht
Aanmelden bi] J ROES Gcootestr .
SPOOR. Sigarenmag . W I M PELLE.
Hcmatea

Vanaf f 1 - p»f week
koopt U bij ons U w R I J W I E L
Eibergen
E HEllINK
Rekken

B H BOEKHAN[>EL

HEINEN
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Wegens
de yrooic vraag naar

fiOZellO-riliiiieliiii
wordt een leder beleefd venoche
xich vroegtijdig te vervoegen
aan onderstaand adres, om met
Paschcn a k t teleurgesteld te
worden

De herinnctin^s-insigDC
waarvjn
elke deelnemer ecü exemplaar ontvangt
is bijzonder geslaagd Het is een keurige smaakvolle insigne met het wapen van Eiberyen- dat als rcverapeld
en als broche gedragen kan worden
OngctwJffcld een voorwerp waarop de
wandelaars prijs zullen stellen en waar^
mee de leveranders, de flrmas Sellink
(Roozenbeek) en v d Kamp. veel ccr
mee inleggen
V o o r aanmelding toC deelname zie
men acbterstaaode advertentie

REINDVELDINK
H*t

«p «c i al •

I

«3.i^ 2)- % ^IM^tli
vindt U de grootste sorteering

I n terlock
Zijden Dameskousen <anaf
f 0.39.

Ook

in Sport-

kousen zeer voordeelig

Rijwisktdraa

/

}l<VüJi^f\eJüd.
De stralende lente gaan
we tegemoet
Paschen ts op komst I
Iedere Dame l e d e r e ^ e e r voelt de be^faoeFte om dch eena extra te gaan vcrzorg/Mi
Kleinigheden doen soms wonderen
Maakt keus uit onze spcaale PaaachibuibitdUig
I

DAMES' k o u s e n

n zeldzaam

uitgebreide sorteering indegoedkooperr maar ook in de betere
soorten
Sioalt, leuke aparte dessins
Hondschottfian, nieuwe modellen
Zijd«n Ond*r9o«d, charmeuse
en matiiidcn Onder)urken en
Directoirs Hemdics raet bijpass
broekjes nieuw en zeer elastisch
weefsel
K r a a 9 ) * s «n Cvtntuurs
iets nieuws

steeds

HEEREN Overhemden
O a Swift en V!ist.o prachtige
nieuwe dessins en bovendien met
duur
Dassen, meten londerdrukknoop
Ho«d«n, o a de bekende Hollywood
hoed Vlotte modellen
die U goed rullen staan m de
nieuwe modeklcuren
P«lf»n,
stroomhin
tnodeüen
nieuwe ^tolfcn Komt ic eens
passen
Ziet de, etalages

,Di DUIF

o4Me. stof,

u^hdiüj^

Laat Somsefl il helpefl!
Ruime voorraad

Loga prijzen

Housen - mieriock
In deze artikelen brengen wi] een
enorme sorteering en nergens koopt
U deze voordeeligcr
Hier volgen eenigc prijzen die U
een klem overzicht geven
Zie
verder de etalage
Dam»skoMS«n, zeer mooie

kw

3? et.

D o m » s Dir»ctQir»s, zeer solide

39 et.

Kind«rmat«n

naar

verhouding

Oamvs C a m i s o l a t ,

lager
3B et.

H « « r « n Pantalons, iaage pupcn
maat 6
88 et

Zeldzaam

moote kwaliteit

Komt deze zien en
zeggen

enz

enz

U :ult ook

Voordeeltg koopen
dan naar TENïJENHUlSloopen
Kerkstraat 255

Ulai er in Emergen ie doeR is
«Eibergen V o o r m t " ( V V V.)
AGENDA
3 April s IV 8 uut in Hotel W o r m
meester lezing voor de Nat Hist
Ver Spr Dr Ir I T P Bi|houwcr
Verdere opgaven kunnen schriftelijk
bericht worden aan den Secretaris
G Abbmk Grootestraat

Voor een mooi

Maatcostuum
van de nieuwste dessins en
volgens de laatste mode gemaakt naar

E. H TE

RIET
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Luat Somsen u helpen. Winkelmei.sje toont de electrobezem. Op trottoir houten wasmachine met wringen Aan de muur reclame voor het oudste merk radio 's: NSF (Nederlandse
Seintoestellen Fabriek), (coll. fam. Somsen)
Van links naar rechts: fietsenwinkel Veldink, mutsennaaister Marie Brouwer, Floors drijfriemenspecialist hij Prakke, Huizing met kruidenierswinkeltje, later bloemist H.N.
Weenink, Mol de melkboer en E. Ribbels sigarenwinkel. Aan de overkant van r.k. kerk het
huis van Ellerbeck. (coll. fam Veldink)
^ ,
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T E K O O P een

Attentie!

Kinderrijwiel
bi| W G R O O T E R S

Gedurende

Rekkenacbeweg

T E K O O P een
A I LUBBERDINK en
dragende Vaars
G H LUBBbRDINKuitgeteld 29 April en een Voarskalf
BLANKVOORT
bij H S C H O L T E N „Slemphutte
geven met blildschap kennis van de
geboorte van hun Zoon
FE K O O P
WILLEM
Bbergen

gem. en ongem. Biggen

30 Maart 1939

H VELTHUIJS

Voor de vele blijken van belang
stelling ondervonden bt| ons huweiijk
zeggen wij namens wederzijdsche ouders
HARTELIJK DANK
H O DOLSTRA
G G DOLSTRA-NIIHUIS
Eibergen 30 Maart 1939

Holterhoek

TE KOOP
e e n loom o n g e m e r k t e Biggen
e n e e n Starkenkolf
bij G H BRUS Rekken

Primo Roggestroo
te koop kortgesn i 20 c M geperst
in balen LEUSINK BrandstoiFenband
T E K O O P een

Pink

uitgeteld half April en een kalf m schets
h a a r bij A H L A M M E R S Loo F 25

inweiden
van een paar kalveren bij D J KLUM
PERS Holterhoek B 240

T E KOOP

S T A A T T E R DEKKING de goedgek

Poot- en Eetaardappelen
Roode Star bi| W E D G H T E L U G
G E N H O R S T Mallem
TE KOOP

4 zware ongem. Biggen
bi) A MEIJER
Eibergen
TC KOOP

op Ontink

kunnen de koopfxinnen worden inge
wisseld tegen goederen
DE DUIr

Nè Paschen worden geen bonnen meer
aangenomen

3 NIEUWTJES 1
I Een tabaksdoosjc met 1 on5 prima
rooktabak 20 et 2 De nieuwe Caravellea
20 3t V 25 et iets aparts! 3 Voor
de Virgmiarookcrs Bell boy 10 voor
10 cent. Rovlink's $igar«nniagazi|n
A s

Oldcn

wegens overcompleet

1 ZOO goed ols nieuwe trapn a a i m o c h i n e merk Singer,
Een 1 e n e e n 2 pers l e d i k a n t
1 groot Fornuis
1 Vulkachel
1 Kleerkast, half l i g g e n d , half

hangend,
1 Tafel
1 Hachthok m. 5 jonge kippen
b.| B I T h C O R N E L I S S E Grootestr
A 77

Zaterdag ^ uur D E wedstrijd

S. S. S. 1 - Sparta 2
Junioren S S S - Sparta A
Aanvang 3 uur
Entree 15 cent

mx\. Ratuurmstonsctie uerecn.

Harige Slier .Heiidrr

H M de Koningin

afd Eibergen „De Wakel'
LEZING
Veranderingen lade landschappen
van Oost Nederland door Dr Ir
J T P B I J H O U W E R op a s

Gcicgenheid voor bet

gevraagd om in het drukkersvak te
worden opgeleid
DRUKKERIJ H H E I N E N n v

week van

Maandag tol en mei zaïerdag

Beschermvrouwe

dragende

Flinke jongen

de volgende

Maandag 3 April, 's av 8 uur
m de zaal van de W E D W O R M MEESTER

In u aal M t m u aea Halia lantooittalllii
T o e g a n g vri)

Dekgeld t l — Herd gratis W E D
G A T E RAA Elfera
Rekken
Waarom wacht U toch
tot het te Iaat i<> '^
De premie is toch zoo
laag
Alg Assuno tic kantoor
G e l d e r l a n d OverltsicJ
HMdK:h*w«9 747 TBL 99

L CO.

District 4 4

Van 1 Apnl tot 1 October weer zitting
Woensdagsavond^ van 7 30 tot 9 uur.
G J ABBlNKIHi

MONSTERINQ
van de Hengsten o x Maandagmiddag
t 30 uur bij Cafe De Lindcvoort te
Rekken Aanbevelend I B GRIJSEN

/üatcrdags om 3 uur zijn bij Café Bats
prima Yorkshire en Landvarkcn

Een

teder

is

Biggen t e koop

~Met

Vd

Heide

content
Permanent

goed en goedkoop van Harry MuMer
S T A A T T E R DEKKING een

goedgekeurde Stier

PRIJSOPGAVE GEVRAAGD
het aanbrengen van

voor

pim. zoomiopiioogzanii

van goede afstamming Dekgeld f 1 —
eerste herdekking 50 cent H J T E voor of op Woensdag i s bi) G H
BIESEBEEK Holterhoek
BRUS Rekken

Flinke jongens en meisjes gevraagd
met ouder dan 16 laar.

N V LEDERWAREN

EN KET riNGKASTENFABRIEK
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Scheppels Mankzaod
t Is neet zovolle, wa'k disse keei evonnen hebbe Maoi, 't is wel echt mankzaod
Van alles deur mekare, wat lae/ers mien al es too-estuurd hadden of in d'n voes
estopt Um te beginnen een riempken oet de tied, dat er 's hartsens aoveral knol
len op 't land stonnen as tweede gewas nao de rogge
"Knollen, knollen, koj in 'n boek neet hollen
Maor pannenkoek, dat vult 'n bock "
Manieren van etten
"graozen en knoevcn an een appel "
"Graozen" als het grazen van een koe die met de ondertanden het gras afsnijdt en "knoe
ven" komt van kluiven "Op een bol knoeven' = een bot all<luiven Een appel eten begon
dus met graozen (met de ondertanden schrapend rondom de appel gaan), dan kwam pas
het knoeven totdat er mets meci ovei was dan het klokhuis (de kraoze ot kiaoze)
Heel anders was "slikkein"= snoepen
"Wat heb i ] daoi vcur slikken-je^"
"Now nog wat slikken-jc vcur de kinder^" vroeg de winkelier bij 't inpakken van
de wekelijkse boodschappen
Vaders bezorgdheid, in boerenvaktaai "Zorg ter vuur", zei den vader tegen zien
zonne den naor een leesjen ging, "waj vanaovend laadt, moj vuuren konnen "
Sla met zoveel naar binnen dat je onbekwaam bent als je naar huis gaat Vuuren = het
paard mennen (ingezonden dooi G Markerink)
Lietde kost geld Mien vader wis dat al, want too'k verkering krege, zei-e
bezorgd "Aj vekenng hebt mien jong, dan is eiken gulden,deej hebt, nog maor
twee kwartjes "
Van Wim Kemink had ik ter ok nog een paai liggen
"Dee zeg 't asof 't ne koo oet 't gat volt" en
"Daor is 't haoltjen wal ehongen"
Het eerste werd gezegd van een vrouw die heel onparlementair geen blad voor de mond
nam en het tweede van een jongeman die de enige dochter van een tamilie tiouwde en
er bij introk 't Haoltjen was het apparaat, waaraan men de ketel boven 't vuui kon han
gen op verschillende hoogte
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Boerenhumor' (mzender Herman Landewers)
"Ik heb 't veur mekare as een boer, den zeuven jaor pach achter is." en:
"Veur mekare wil 'k 't hebben" zei de boer, dan maor een koo minder op
stal " (Armoede hoett niet gezien te worden )
Als een kind nieuwsgierig vroeg aan vader. "Wat maak i-j daor'^"
luidde het antwoord: Neet zo volle vraogen, een kleppe op een ganzengat."
Je vraagt je at, hoe men aan /o'n antwoord kwam "een klep op een ganzengat" Weet een
lezer ot lezeres misschien, waar dit vandaan komf
"Aj met den rapsklomp loopt, kriej de vrouw in 't bedde".
Een rapsklomp was een klomp met een barst in de kappe. Aj daor niks an deden,
vlaog OW in de kortste keren de kappe kats van den klomp af en koj den klomp
weggooien. Maor,in de tied, dat de luu klompen droegen, mos i-j de klere en dus
ok de klompe tot op den draod verslieten. Kwam der dus een barst in de kappe
van 'n klomp, dan mos ter zo gauw meugelijk wat an edaon wodden. Dat deej dan
met een lezerdraod, die aover de kappe espannen wodden en onderan de ziedkanten bi-j de zaole met een spieker vastemaakt. Meestal kon den klomp dan
weer een hortjen met.
Maor zo'n klomp met een barst in de kappe en een iezerdraod d'r ummehen, rammeln. En veur rammelen kennen ze vrogger, volgens Odink 't woord :"rapken"
of "rapsen". Zo'n klomp was dus een rapklomp of rapsklomp ewodden. Maor
rap(s) was ok vlug. "Hie is ter altied raps bi-j", at ter wat te halen volt".
"De vrouw in 't bedde kriegen", wol zeggen,"in 't kraombedde kriegen".
At de vrouw vuuln, dat "'t zowied" was, mos den anstaonden vader rap op weg
naor de vroedvrouw ot den dokter Dat nuumen ze: "met den rapsklomp lopen".
"De vrouw in bedde hebben" of "een vrouw in bedde hebben",
"t Schaelt maor één woordjen Maor 't mek een groot verschil. Dat laezen ik in
't dagboek van een jongen onderduker, den in den oorlog meer as een jaor zat
onderedokken bi-j een boer in Mallem. Toote daor op een dag op een rapsklomp
liep, zei opoe: "Pas maor op, aj met den rapsklomp loopt, knej de vrouw in
bedde." Hie verstond "een vrouw in bedde" en dat lek um wei wat En hie schreef
's aovends in zien dagboek- "Had ik maar twee rapsklompen, dan kreeg ik misschien wel twee vrouwen in bed." Hie dach bepaold neet an kraomschudden. 't
Kwam der mangs wal van, met een vrouw in bedde. Dan kreeg i-j wat in de
wiege, heitten dat.
Dit was 't dan veur disse keer. Aj wat wet, laot dan es van ow heurn Laot 't ow
allemaole good gaon
E.H Wessehnk, Hondevoort 22, 7152 BA Eibergen,
tel.0545-471866.

é

