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Voorwoord  

 

Familie… je zou er een boek over kunnen schrijven.  

Een verhaal is net zo uniek als degene die het vertelt. En de beste verhalen zijn die met een 
goed einde. Er is een groot aantal redenen om een familiegeschiedenis te schrijven. Ik was 
nieuwsgierig naar mijn afkomst en ik wil de verhalen van vroeger doorgeven aan mijn 
kinderen. Ik wil een stap verder in de genealogie door de kale gegevens om te zetten in een 
levend en aansprekend verhaal. Natuurlijk is er de weg naar archieven en naar familieleden 
zelf. Mijn moeder vertelde nooit veel over de familiegeschiedenis en als kind vraag je je af wie 
die mensen zijn, haar familie. Dit heeft me altijd beziggehouden. Wie is Steunenberg? Wie is 
de Velper?  

Wat is het verschil tussen het schrijven van en familiegeschiedenis en een non-fictie boek? Je 
kunt een familiegeschiedenis niet onpersoonlijk maken, dat is het verschil. Het persoonlijke 
verhaal staat op de voorgrond. Maar ik blijf een historica en probeer de bredere lijnen erin te 
betrekken en mij niet alleen bezig te houden met de geschiedenis van mijn familie. Wat dat 
betreft heeft Hendrik Maassen van den Brink heel wat voorwerk verricht in zijn boekje ‘Een 
boerenleven in Rectum’. Als je geïnteresseerd bent in wat de geschiedenis doet met de mensen 
is mijn familiearchief heel handig. Details zijn altijd belangrijk in een boek, ze geven een twist 
aan het verhaal. De genealogie bevat details die een verhaal tot leven brengen.  

Om iemands leven te kennen moet ik zijn dromen kennen, zijn verhouding tot zijn verwanten, 
zijn stemmingen, zijn teleurstellingen, zijn ziekte en zijn dood. Mensen die over hun familie 
schrijven, bedrijven op een bijzondere manier geschiedenis. Juist omdat de schrijver zélf, als 
lid van ‘de familie’, op een speciale manier betrokken is bij zo’n geschiedenis, ontstaan er 
dilemma’s en vragen voor de schrijver zelf. Ik heb me afgevraagd of ik van het verleden een 
verhaal mag maken. Mag ik verzinnen, reconstrueren, verzwijgen? Wat zijn de effecten die 
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mijn geschrijf op anderen hebben? Vormen genealogische feiten de basis van de geschiedenis? 
Wat is er waardevoller dan een boek over het leven van mijn voorouders? Weten waar ik 
vandaan kom?  

Vaak gaat de kennis over een familiegeschiedenis niet verder terug dan enkele generaties. 
Maar wat is daarvoor gebeurd? Waar komt mijn familie van oorsprong vandaan? Waarom 
kozen mijn voorvaderen voor een bepaald beroep? Allemaal vragen die beantwoord worden 
door de familiegeschiedenis  op te schrijven. Oudere familieleden zoals ouders, opa’s en oma’s 
en ooms en tantes zijn een bron van informatie. Echter zijn er niet zoveel meer. Zij zijn de 
laatste generatie die dingen uit de eerste hand kunnen vertellen. Veel moest uit herinnering 
worden geschreven maar ik kreeg ook wel verhalen van derden. Vooral omdat ik over 
verschillende afkomsten heb geschreven, staan er verschillende stambomen in vermeld. Veel 
fotomateriaal is uit bezit van de familie. De geschiedenis van Rectum, vroeger als Reckum 
geschreven (in dit boekje ook), is interessant vanwege het verleden, de adellijke goederen en 
de ijzerproductie bij de watermolen bij de motteburcht de Koehorst. Veel  verhalen komen uit 
het archief van de Historische Kring Wederden. Ik ben Willem Borkent zeer erkentelijk voor 
het feit dat ik het boekje van Hendrik Maassen van den Brink mocht inzien. Ik mocht er mee 
doen wat ik wilde, als hij het maar terugkreeg. Willem Borkent is de zoon van Jennigje 
Maassen van den Brink en Hendrik Jan Borkent.  Vroeger schreef men Twenthe in plaats van 
Twente. In dit boekje is de oude spelling aangehouden.  
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Wierden in de oudheid  

 

 

Rijssensestraat  

 

De Rozelaar, Rijssensestraat 26 

De geschiedenis van villa De Rozelaar – voorheen Huize Aleida -  begint eigenlijk op de plaats 
waar deze villa is gebouwd, aan de huidige Rijssensestraat 26. Dit stuk grond was in 1869 
een deel van een perceel ter grootte van zevenenveertig roeden en veertig ellen en was in bezit 
van Hermannes Veneman uit Wierden. Hij verkocht het in dat jaar aan Albertus Meijer, 
huisschilder te Wierden, voor de prijs van tweehonderd gulden. Begin twintigste eeuw was de 
grond in bezit van bakker Bernard Geertman en zijn vrouw Janna Hendrika Langkamp en 
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Janna Schipper, de weduwe van Gerardus Langkamp. De bakkerij van Geertman was naast 
de winkel van Höften (ooit Hema), aan het begin van de Rijssensestraat. Na de dood van de 
bakker bleef zijn vrouw in het pand wonen. Eind 1943 is het echtpaar Jan Jansen en Gees 
Schipper van de Appelhofstraat bij haar ingetrokken. Ze hebben Janna tot het eind van haar 
leven verzorgd. Het echtpaar Jansen is bekend van de ijssalon. 

 

 

Het oorspronkelijke stationsgebouw 

Station Wierden  is gelegen aan de spoorlijn Zwolle-Almelo  en werd op 1 
januari 1881 geopend. Vanaf 1888 liep ook de spoorlijn Deventer-Almelo langs Wierden. In 
eerste instantie lagen er feitelijk twee enkelsporige spoorlijnen naast elkaar tussen Wierden 
en Almelo. De spoorlijnen uit Zwolle en Deventer werden namelijk door verschillende 
maatschappijen geëxploiteerd: respectievelijk de Staatsspoorwegen en de HIJSM. Toen de 
maatschappijen na jarenlange concurrentie gingen samenwerken werd, de spoorlijn 
omgebouwd tot een normale dubbelsporige lijn. 

De stoomspinnerij ‘Koningin Sophie der Nederlanden’ (Ten Bos) voerde per spoor grondstoffen 
en kolen (voor de ketels) aan, de Wierdense Exportslachterij (Coveco) verlaadde veel vlees per 
wagon, de firma Koudijs kreeg via een aansluitspoor veevoeder binnen en ook de voormalige 
boerenbond ‘Rectum – Ypelo’ en de brandstofhandelaren hadden voordeel bij het spoor. 
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Stationsstraat, 1946 

 

Dolf van de Broeke opende nieuwe zaak aan de Rijssensestraat op 6 september 1963. 
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Spikker van de Lageveldsweg 2 met de melkbus voor op de fiets. 

 

Een foto uit het begin van de vorige eeuw. Aan de rechterkant de smederij van Oonk, ook wel ‘de 
oale smid’ genoemd. In het pand links was later de winkel in huishoudelijke artikelen van J. 
Noltes gevestigd. Deze winkel heeft gestaan ter hoogte van het kruispunt met de Bongerd. 
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Wilhelm Putman Cramer (1814-1897), burgemeester van Wierden van 1841 tot 1880. 

 

 

Het laatste huis links aan de Rijssensestraat (parallelweg) voor de snelweg; het boerderijtje is 
gekocht voor afbraak. 
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Almelosestraat, links de winkel van Miel. 

 

Rijssensestraat, rechts smederij Nieuwenhuis 
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Almelosestraat  
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Familie Antonissen aan de Rijssensestraat. Henk Kuipers (Detje) uit Enter trouwde met Annie 
Antonissen en toen Annie overleed trouwde hij met haar zus. 
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De molen van Weggeman 
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Molen, collectie G.J. Ter Kuile. Het is een standerdmolen, een windmolen die koren maalde. 
Het is de eerste molen van Steggeman. De molen is gebouwd in 1769 en omgewaaid in 1903. 

 

In 1903 is de voorloper van de stellingmolen omgewaaid. Molenaar Weggeman ging derhalve 
failliet. Er werd een Commissie tot Wederopbouw opgericht. Die zamelde gelden in voor de 
bouw van een nieuwe molen. Binnen enkele maanden was een bedrag van 2876.335 gulden 
bijeengebracht. Dat was de stand op 6 april 1904. Daarom kon een achtkant worden gekocht 
bij molensloper De Boer te Oostzaan. Het Koninklijk Huis gaf honderdvijfentwintig gulden en 
de uitgeverij Cos (van het blad de Molenaar) gaf tweehonderdvijfenzeventig gulden. De firma 
Ambrosius, Teurlings en Manders, fabrikanten van kunstmatige molenstenen te Woudrichem, 
boden een steen aan.  
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De stellingmolen van Weggeman aan de Hexelseweg. De windmolen is in 1934 verbrand. Het 
was een korenmolen. 
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De stellingmolen van Weggeman aan de Hexelseweg. 
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De stellingmolen van Weggeman aan de Hexelseweg. 

 

Het Schottenhuys 

Vele zwervers en internationale avonturiers hebben in Wierden overnacht. Later, vooral in de 
jaren 1662-1672, kwamen vele vreemde officieren, oversten, hoflieden en vaandrigs, 
overnachtten en er vele kannen bier en wijn dronken.  

De straatweg van Deventer naar Hannover kwam in 1819 tot stand. En het moet deze 
straatweg zijn, waarover Harm Boom in 1846 klaagde: ‘eene geduchte marteling op de 
straatstenen.’ Het valt achteraf moeilijk te controleren of ook ‘de vele andere reizigers, die door 
Wierden, 't plaatsje, dat in 1845 door eene hevige ziekte werd geteisterd’, trokken, het met 
Boom eens zijn. ‘Dat ons nooit het heimwee naar het Twentsche Wierden zou overvallen’ 
ondanks dat de inwoners goed van aard zijn, lekkere stoet en brood bereiden, op alle uur van 
den dag een glaasje klare jenever met suiker lusten, en ook gaarne een ander daarvan laten 
proeven’. 
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Waar de heer van Almelo aan de ingang van het dorp zijn tolboom had, stond vroeger de 
eeuwenoude herberg Het Schottenhuis. Het was een mijlpaal op de eenzame weg. De kastelein 
was een van de belangrijkste burgers van Wierden. Hij was het lokale nieuwsblad. Alle 
nieuwtjes hoorde hij dagelijks van de reizigers, die de tolboom voorbij kwamen. ’s Avonds op 
het pleintje vertelde hij het nieuws aan de dorpsbewoners. De burgers van de Heerlijkheid 
Almelo waren vrijgesteld van tolbetaling. Dit gaf wel eens aanleiding tot ontduiking, maar de 
waard van Het Schottenhuis was onverbiddelijk en zonder de vereiste penningen bleef de 
boom gesloten. Zeer vele passanten hebben in Het Schottenhuis in de loop der tijden vertoefd. 
De postweg van Deventer naar Bentheim ging na 1405 door Wierden. De Hessenwagens 
hobbelden over de keien, soms wel met vier paarden. Vele zwervers en internationale 
avonturiers hebben te Wierden overnacht. Later, in de jaren 1662 – 1672, overnachten er veel 
vreemde officieren, oversten, hoflieden en vaandrigs en dronken er vele kannen bier en wijn. 
In 1819 kwam de straatweg van Deventer naar Hannover gereed en in 1847 klaagde Harm 
Boom over de hobbelige keien in Wierden. 
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Hotel De Zwaan 

 

 

De Fransen dronken er dus kannen bier en kelken brandewijn en bleven er slapen. Maar 
vooral was Het Schottenhuis een pleisterplaats. Men was wel gedwongen te stoppen omdat 
voor de deur de tolboom van Huis Almelo was. In de Deductie van de Rechten der Heerlijkheid 
Almelo (1749) wordt als een der voornaamste hoogheerlijke praerogativen van de Heerlijk 
genoemd:  

Het regt van Tol of Weggelt van alle persoonen en vee, welke de Heerlijkheid Almelo koomen te 
passeeren, werden geheeven tot Wierden ende ook op het Vriesenveen volgens de ordonnantiën 
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daarvan sijnde, werdende tot Wierden betaalt: van een beslagen wagen 2 stuyv, 2 doyten, van 
een yder persoon, die daar in sit 1 stuyver, enz. 

Een prerogatief, van het Latijnse praerogativa en het Franse prérogative, is in het staatsrecht 
en het bestuursrecht een recht dat aan een bestuurder of autoriteit met uitsluiting van alle 
anderen, is opgedragen. 

Alleen wagens die met koren naar de molen binnen de stadsgrenzen van Almelo reden waren 
vrijgesteld. En nog heden ten dage wordt op Huis Almelo het grote houten bord bewaard 
waarop de mededeling staat geschilderd: ‘hier betaald men tol aan Huis Almelo’. De burgers 
van de Heerlijkheid waren vrijgesteld van alle tol- en weggeld in de gehele provincie Overijssel 
en dus ook van de grafelijke tol bij Het Schottenhuis, althans dat pretendeerden zij. De 
tolbelasting mocht niet een redelijke vergoeding voor een goed onderhouden heirweg genoemd 
worden. Andries Schoemaker en Cornelis Pronk passeren er in 1732. Schoemaker vertelt eerst 
hoe hij daar vroeger in de waterrijke omgeving van Wierden veel snoek had gevangen en zegt 
dan:  

Hier lijt een tol ten voordeelen van den heer van Almelo, die na mijn gedagten heel swaar is, 
moetende voor ons vier persoonen en wagen met 3 paarden 10 stuyvers geven en is de wegh 
van daar tot Almelo toe vrij sleght en vol gaaten. 

In juli 1812 reis Willem De Clercq van Deventer naar Almelo en zucht: 

Wij zaten in een allernaarsten postwagen of dilligence, la plus infame machine, par la quelle on 
puiser voijager. Het was een door en door slechte koets en niets was vermoeiender dan de 
gewoonte van de postillons om bij alle pleisterplaatsen aan te leggen en ons telkens de ene 
stalling na de anderen te laten zien. Wij zaten op banken, waarop men tot marmelade gebeukt 
werd bij de minste oneffenheid in de landweg. En die weg voerde bijna de hele dag door enkel 
onbewoonde landstreken. 

In de jaren 1813, 1814 en 1815 zal de heirweg door Wierden als gevolg van het voortdurend 
doortrekken van Franse en Duitse troepen wel geheel stuk zijn gereden. Na 1819, na de aanleg 
van de straatwegen, werd het beter. Maar in Wierden zelf laat die bestrating nog alles te 
wensen over. ‘Wierden is een uitmuntend akelig dorp’, schrijft H. Boom in 1847. Hij is de neef 
van de Drentse assessor. 

Assessor betekent letterlijk: bijzitter. Het is de naam voor verschillende functies in het 
openbaar bestuur. Vóór 1795 werd de plaatsvervanger van de Drost van Drenthe als voorzitter 
van de Etstoel assessor genoemd. In de periode 1814-1851 was de assessor vergelijkbaar met 
de huidige wethouder in een gemeentebestuur.  

Voor wij het logement bereikt hadden, wachtte ons een geduchte marteling op de straatstenen. 
Voor een voetganger zal een wandeling daarover hoogst onaangenaam zijn, voor een podagrist 
gruwelijk. (een podagrist is iemand die lijdt aan podagra; dat is een gewrichtsaandoening van 
de voet- en teengewrichten). Nergens wordt men meer aan de hobbeligheid van ’s mensen 
levenspad herinnerd dan hier. Wij roepen het plaatsje met zijn lekkere stoete en klare jenever 
een hartelijk vaarwel toe, overtuigt dat ons nooit het heimwee naar het Twentse Wierden zal 
overvallen. De lange bruggen tussen Wierden en Almelo doen vermoeden dat de omgeving erg 
waterig is. Nog heden ten dage weet een enkele bejaarde te vertellen dat er zes bruggen lagen 
tussen Wierden en Almelo, hoe bar slecht de heirweg moet zijn geweest en hoe de bewoner van 
Het Schottenhuis, thans het welbekende cafè Nijhof, de tolgaarder van de graaf was. Bron: G.J 
ter Kuile. 

Hotel de Zwaan kan bogen op een lange geschiedenis als logement en gelegenheid om de 
paarden te verversen. Vroeger stond het bekend met de naam ‘Het Schottenhuys’. Het 
logement lag aan de heirweg van Deventer naar Duitsland. Reeds in 1682 wordt het genoemd 
in de registers met de naam van de eigenaar, Gerrit Nijhof. Waarschijnlijk heeft Nijhof ‘Het 
Schottenhuys’ lang in bezit gehad. In 1834 komt er een tol waarvan de baten toekomen aan 
de graaf Van Rechteren Limpurg uit Almelo. De tol wordt opgeheven in 1860 en de boom wordt 
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verwijderd. Het bord wordt bewaard in Huis Almelo. De laatste Nijhof die eigenaar is van het 
pand is Schotten Dolf, Adolf Hendrik Nijhof, geboren op 17 oktober 1850. Deze Adolf krijgt in 
1882 de vergunning op zijn naam. Hij overlijdt op 20 december 1918. In 1919 laat Willem 
Altena, geboren in 1888, een tiental meters verderop een nieuw gebouw neerzetten. Altena 
wordt in 1921 opgevolgd door Paul Krommendijk uit Wijhe. Deze breidt het pand enkele jaren 
later uit met een kleine zaal, in 1960 wordt het hotel flink uitgebreid met een feestzaal. Die 
zaal wordt in 1976 nog eens uitgebreid. Jan en Trees Krommendijk hebben dan inmiddels 
(1956) de zaak overgenomen. In 1988 neemt het echtpaar Krommendijk het besluit om de 
zaak te sluiten omdat er geen opvolgers zijn. Ze verkopen het pand aan de gemeente die het 
in 1995 laat slopen. Nu zijn er winkels en appartementen, het Tolgaarde. 
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De jaarmarkt  

Bekend stond Wierden in vroeger jaren om zijn Bissing. Dat was een jaarlijks terugkerende 
markt, die 's woensdags na de tweede zondag in juli werd gehouden. Van heinde en ver trok 
men naar deze Bissing, waar van alles te koop was: ‘Van wagenwielen zonder beslag, warme 
worst en spek, tot pillen en drankjes van de kwakzalver’. 

In de vorige eeuw verdween de Bissing en kwam de ‘Sunte Merten’, de Sint Maartensmarkt, 
met de daaraan vele jaren verbonden Jennechiesmarkt, er voor in de plaats, op de eerste 
maandag van november. 

Elk jaar werd er in Wierden op de eerste maandag van november (de slachtmaand) de Sint 
Maartensmarkt (Sunte Mart’ n) gehouden. Tot een aantal jaren geleden werden op deze markt 
alle dieren die werden gehouden op een boerderij gekocht en verkocht. Op die markt werden 
koeien, schapen, varkens, kippen, eenden, ganzen, kalkoenen en paarden aangeboden. 

 

 

De Sint Maartensmarkt dateert van 1864. Want in 1964 werd namelijk het eeuwfeest 
gevierd. Waarom werd deze markt gehouden? Dat antwoord is niet zo moeilijk. De 
samenstelling van de boerenerven, met name de stallen, waren eerdaags veel kleiner en 
zuiniger ingericht dan heden ten dage. Nu zijn er alle boerderijen grote loopstallen en schuren 
te vinden. De ruimte voor het vee was vaak nauwkeurig uitgekiend en vooral klein. Daarom 
werd er door de boeren een schouw of inventarisatie gehouden van hun vee, koeien schapen 
geiten en de varkens. Wat tijdens dat onderzoek werd aangewezen om niet te behouden, niet 
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strikt noodzakelijk was voor de melk of vleesproductie of waar niet meer mee werd gefokt in 
een komend jaar, dan werd dat vee verkocht en afgevoerd naar deze wintermarkt de Sint 
Maartensmarkt. 

 

Jennechie van Johan Gierveld 

De opbrengst van de dieren kwam ten goede aan de exploitatie van de boerderij. De 
opbrengsten van het land, waren in de winter namelijk zeer klein. Maar ook het voedsel voor 
het vee diende te worden betaald en het koren diende gemalen te worden. 

Vandaar dat deze Bissing gehouden werd in die tijd (juli) van het jaar. Ook was er naast de 
veemarkt een grote warenmarkt en een kermis. Op de markt was van alles te koop, van 
wagenwielen zonder beslag, warme worst en spek, pillen en drankjes van de kwakzalver. Veel 
mensen nemen op deze dag een vakantiedag op. Vroeger was dat geen gewoonte omdat de 
boerenmeiden en boerenknechten, maar ook de fabrieksarbeiders, geen dag vrij kregen. 
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De Jennechiesmarkt werd voor het eerst gehouden in 1953. De Winkeliersvereniging Ambacht 
Beroep en Handel (ABH) had deze Jennechiesmarkt georganiseerd. Op de warenmarkt werden 
bonnetjes verkocht aan vrijgezellen, jong volwassenen, zowel mannen als vrouwen. Er was 
één paar bonnen met hetzelfde lotnummer. Het speelde zich af op en rond het marktterrein 
in het centrum. Voor de Jennechiesmarkt kwamen veel bezoekers uit de regio. Als het paar 
elkaar had gevonden kregen ze een prijs en werd het Jennechiesbal gehouden bij café De 
Zwaan. De Jennechiesmarkt was een datingmarkt die veel stof tot spreken opleverde, zelfs in 
de rest van Nederland. 

In verband met een aantal dierenziektes zoals mond en klauwzeer, de gekke koeienziekte en 
de q-koorts bij geiten en schapen, mochten er geen tweehoevige dieren meer worden 
aangevoerd op de veemarkten. Dat was voor de commerciële veemarkten het einde. Ook de 
jaarmarkten verloren hierdoor het aanbod van vee. De kans op besmetting was zo groot dat 
het ministerie van landbouw een verbod uitvaardigde om de aan- en afvoer van vee te stoppen. 
Alleen paarden, pony’s en tegenwoordig ook weer koeien worden er nu nog aangevoerd en 
verhandeld. 

 

De buurtschap Reckum 

 

Reckum is een buurtschap bij Wierden. Het kende op 1 januari 2010 driehonderdzeventig 
inwoners. Reckum ligt tussen Wierden en de Huurne, IJpelo, Enter en Notter. De agrarische 
sector is voor de buurtschap altijd bepalend geweest. Het gebied kende dan ook lang een 
eigen boerenbond. Het deelt samen met de buurtschap IJpelo een basisschool. Naast 
de veeteelt en akkerbouw is er sinds 2004 ook wijnbouw op een wijngaard van vijf hectare 
met druivenrassen als Regent en Johanniter en Frühburgunder. 
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Doorbraak en Mokkelengoor 

Een archeologische inventarisatie van dit gebied toont aan dat het in de prehistorie is 
bewoond. Op de Reckummer Es, de Kloosterhoek, de Kruisakkers en de Bonyngkempkes zijn 
sporen van bewoning aangetroffen. Op de Kruisakkers zijn grafvondsten gedaan. Een stenen 
hamerbijl en een ronde stenen bal van dezelfde witte steensoort, twee zeldzame puntgave 
artefacten. Langs de Regge en de Exoose Aa zijn vondsten gedaan uit verschillende tijdperken. 
In de Kloosterhoek is een vroeg-neolithische nederzetting gevonden. Voor de neolithische 
bewoning zijn op verschillende plaatsen indicaties gevonden. De stenen bijl en het aardewerk 
stamt uit de neolithische tijd, het vuursteen waarschijnlijk uit de mesolithische periode tot 
circa 3000 v. Chr. Het gebied lag toen grotendeels droog en werd doorsneden door riviertjes 
en kreken. Later verdronk het gebied onder invloed van de stijging van de zeespiegel. Verder 
zijn in 1933 in de Kloosterhoek naast het erve Kedinkhuis opgravingen gedaan door 
het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Daarbij kwamen paalgaten van hutten en de 
resten van houten waterputten tevoorschijn. De gevonden aardewerkresten en keramiek, 
getypeerd als Karolingisch en kogelpot dateren uit de tiende eeuw. Op de plaats van de 
oude waterburcht Het Slot is een puntgave bronzen randhielbijl en een houten nap gevonden 
uit de tiende eeuw, die zich in het depot van het Rijksmuseum Twenthe bevinden. In de jaren 
tachtig en negentig zijn door verschillende instanties als Bureau Raap en in opdracht van de 
landinrichting bodemonderzoeken gedaan. Hierbij heeft men op het terrein rond de 
Bevervoorde en in de Kloosterhoek omvangrijke vroeg middeleeuwse ijzerproductie 
aangetroffen. Restanten van ovens voor het smeltproces van ijzeroer en klappersteen, 
restanten van stookplaatsen waar meilers hebben gestaan. Op het zogenaamde 'Holdarp' en 
de 'Bonyngkempkes' heeft men sporen van vroegmiddeleeuwse bewoning aangetroffen uit de  
tiende eeuw en keramiek en vaatwerk, merendeels uit de veertiende eeuw. 

 



27 
 

 

Kloosterhoeksweg, het terrein waar ooit ijzer werd gewonnen. 

 

Hendrik vertelt dat in het bos naast de grote weg een hol was. Daar woonden gedurende zijn 
jeugd twee mensen, Tuit Teuntje en Massen Hein. Die kwamen langs de deuren met elastiek, 
naaigaren en scherp wit zand. Dat zand werd gebruikt om op de stenen vloer te strooien. 
Strooizand werd ook gebruikt om de melkbussen te schuren. Buurman Jan Hendrik 
Haarkamp had ook een zandhandel. Hij ventte het zand uit in Almelo met een hondenkar. Het 
verhaal gaat dat hij zijn geld telde aan het eind van de dag en als er genoeg voor de volgende 
dag was ging hij niet op pad. In het bos, ook wel de duinen genoemd, kwamen als het niet 
regende, veel wandelende paartjes. Sinds mensenheugenis is de anekdote bekend over de boer 
die in de bosjes zo’n liggend paartje passeert. Hij licht zijn pet op en zegt: ‘Wat jullie doen weet 
ik niet, maar je hebt er goed weer bij’. Op hemelvaartsdag trokken groepen jongelui per fiets 
de natuur in. Voor de groep uit fietsten een of meer harmonicaspelers. Van vakantie had men 
nooit gehoord. De jongeren bleven thuis en in de vrije natuur. Het koninginnefeest was zeker 
een hoogtepunt. Er waren spelen, wedstrijden en een optocht met versierde boerenwagens. 
Het paard voor de wagen droeg een mooie roos. De jongeren droegen een sjerp. Ook was er 
sprake van ruzie tussen de organisatoren. Dat had tot gevolg dat er twee oranjefeesten werden 
georganiseerd. Als er ergens feest was wilden de jongeren er ook van profiteren. Als de tafels 
gedekt waren, de gasten verwacht, stelden de buurjongens en -meisjes zich verdekt op. Ze 
waren erg bedreven in het afleiden door bij de boerderij vreemde geluiden te maken. Soms 
werd een koe of een paard los gelaten. Als men op onderzoek ging stonden een paar jongeren 
klaar om lekkernijen weg te halen. Bij terugkomst mistte de familie dan bijvoorbeeld een 
krentenwegge. Ter afleiding ging broer Jan op een keer de weg vragen. Hij vroeg, vermomd, 
om hem de weg naar Deventer te wijzen. Maar de boer, Albert Overmeen, had Jan herkend 
ondanks zijn vermomming. De boer vroeg Jan even te wachten en ging op zoek naar de 
hooivork. Omdat Jan Albert niet vertrouwde is hij er vandoor gegaan.  

In een dertiende-eeuwse goederenlijst (1260-1270) wordt voor het eerst een boerderij in 
Reckum genoemd. Rodolf van Bevervoorde en zijn zonen werden toen beleend met de casa in 
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Bovinc, een leengoed van Nicolaus de Sconevelde, borgman van Bentheim. Deze had het in 
leen van de graven van Bentheim. Samen met het gebied in IJpelo en een aantal erven 
in Enter vormde het een territoriale eenheid. De dienstman die het in achterleen hield was de 
riddermatige familie Van Bevervoorde die in Reckum de Hof te Bevervoorde bezat. Ook 
in Rijssen treft men de Van Bevervoordes aan.  

De naam Reckum wordt in de veertiende-eeuwse oorkonden niet gebruikt, maar men spreekt 
van de heerschap Bevervorde. De naam Reckum is uit het Nedersaksisch en is een 
samenvoeging van verbasterde woorden Recde of Regde van de oude naam voor de Regge en 
-tem, -tum, van heim, wat woonstede betekent. De betekenis is nederzetting aan de Regge. 
Tot 1475 worden Rectum en IJpelo in een adem genoemd. In het Schattingsregister van 
Twenthe van 1475 is Reckum en IJpelo één marke of buurschap. Reckum hoorde tot 1811 
onder het gericht Kedingen en was een van de zogenaamde Rijssense kwartieren. In 1811 ging 
het deel uitmaken van de gemeente Wierden.  

 

Kippershoeksweg  
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Erve de Velper, 2016 

Zoals in veel plaatsen in Twenthe en de Achterhoek heeft de autochtone bevolking in Reckum 
bijnamen. Een opvallend verschil met het naburige dorp Enter of de stad Rijssen is dat de 
bijnamen in Reckum zijn gekoppeld aan de naam van de boerderij waar de familie woonde. 
Dit verschijnsel is op veel andere plekken in Twenthe niet ongebruikelijk. In sommige gevallen 
neemt een bewoner van een erf zijn huisnaam mee naar het andere erf. 

De Reckummers houden, net als de Enternaren, ervan zich af te zetten tegen wat gebruikelijk 
is en zijn dan ook trots op hun streektaal. De bewoners worden vaak gekscherend als 
‘droatnaeghels’ betiteld. De streektaal in Rectum wijkt duidelijk af van het Twents. Deze 
variant van het Nedersaksisch wordt Twents-Graafschaps genoemd. Het Twents-Graafschaps 
wordt gesproken in het gebied van Rectum, Enter, IJpelo, Rijssen, Goor, Markelo, 
Diepenheim, Neede, Eibergen, Gelselaar, Lochem, Borculo. Eigenlijk het gebied van het 
voormalige Richterambt Kedingen. 
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In het begin van de zeventiende eeuw had de buurschap Rectum zijn schoolgebouw met zijn 
eigen onderwijzer. Het schoolgebouw heeft tot het einde van de negentiende eeuw op haar 
oude locatie gestaan tussen de twee boerderijen Bokdam en Holsbosch. In de laatste jaren 
toen het gebouwtje geen dienst meer deed als schoolgebouw is het in gebruik genomen als 
woning. De bewoners van de twee naastgelegen boerderijen voorzagen problemen en hebben 
het schoolgebouw en de grond gekocht van de markegenoten. De grond werd tussen de twee 
boeren Bokdam en Holsbosch verdeeld en het oude schoolgebouw afgebroken. Rectum heeft 
sindsdien geen eigen schoolgebouw meer. De buurtschap deelt nu een school met de 
buurtschap IJpelo. 
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Erve Bokdam, Sluizendijk 
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De Exose Aa 

De buurschap of marke Reckum had van oorsprong geen kom of vereniging. De boerderijen 
lagen verspreid over de gehele buurschap. De oudste nederzettingen bevonden zich in de 
Kloosterhoek en in het centrum van de buurschap. In het westen van de buurschap bevond 
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zich een hoek, de Nieuwstad genoemd. In deze hoek zijn de boerderijen overwegend in de 
achttiende eeuw gesticht. De voornaamste en oudste erven in Rectum zijn: 

 Hof te Bevervoorde nu Barvoorde of Barfde 
 Dackhorst 
 Meulenkamp 
 Groot Hulshorst nu (Hulshorst) 
 Klein Hulshorst nu (de Kooij) 
 Maatkamp 
 Het Laer of ook Beushoop nu (Kloasjan) 
 Olde Hoffmeijer nu ('t Meesters) 
 Mockelencate 
 De Hoff te Rectum nu (de Hof of ook Geelsjan) 
 Het Slot 
 De Coppelle (afgebroken) 
 Koppelmaat 
 Holsbosch 
 Bokdam 
 Tijhuis 
 Kenkhuis 
 Eschuis (afgebroken) 
 Altena (afgebroken) 
 Keppelink 
 Woolderink 
 Het Cotte nu (Kotteman) 
 De Morsch nu (Morsink) 

 

Erve Tijhuis, Kloosterhoeksweg, volgens Anja Baan werd er vroeger recht gesproken. 
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De pingoruine Mokkelengoor 

 

Staatsbosbeheer is de eigenaar van het Mokkelengoor, dit is een niet 
opengestelt moerasreservaat. Het gebied bestaat uit een verland ven, gelegen in een laagte van 
het dekzandlandschap. Deze laagte is een pingoruïne uit het Weichselien. 

Het gedeeltelijk vergraven terrein is grotendeels begroeid met ondoordringbaar broekbos, 
omgeven door zeer natte dottergraslandjes. Er komen enkele zeer zeldzame plantensoorten 
voor, zoals het melkviooltje en moeraskartelblad. Grenzend aan het Mokkelengoor ligt de 
nieuwe beek en natuurontwikkelingsgebied de Doorbraak. Ook in dit nieuwe gebied komen al 
veel bijzondere planten en dieren voor. 

 

 

Doorbraak  

 

Aan het einde van het Midden-Weichselien werd het warmer en werd 
de permafrostlaag dunner. Op plaatsen waar kwel voorkwam, ontstonden grote ijslenzen aan 
de bovenkant van de bevroren laag, die de ontdooide bovengrond omhoog drukten tot een 
heuvel, een  pingo. Door het later geheel ontdooien van de grond gleed de bovenliggende laag 
van de ijsheuvel naar de randen. Na het afsmelten van het ijs bleef een komvormige laagte 
over, de pingoruïne. Deze pingoruïne is een zeldzaam relict uit de laatste ijstijd en daardoor 
geomorfologisch en geologisch zeer waardevol. In de depressie ontstond in 
het Laatglaciaal veen. 

Aan de hand van pollenanalytisch onderzoek is gebleken dat in de bodem nagenoeg het 
gehele Laatglaciaal vertegenwoordigd is en mogelijk ook een deel van het Midden- en Boven-
Pleniglaciaal. Het Holoceen wordt in de bovenste decimeters aangetroffen. 
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Doorbraak  

 

Een pingo is een bolvormige heuvel die ontstaat in een gebied met permafrost waar door het 
uitzetten van bevroren / bevriezend grondwater (hydrostatische druk) een laag bevroren grond 
wordt opgetild. 
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De kern van een pingo, die soms nauwelijks kleiner is dan de totale pingo zelf, bestaat uit 
een lensvormig lichaam van zuiver ijs. Pingo's worden tot negentig meter hoog met een 
doorsnede van soms meer dan  twee kilometer en zijn meestal rond of ovaal van vorm. Door 
het scheuren van de bovenlaag wordt de ijslaag blootgesteld aan de zon en dan kan een krater 
of meer ontstaan. 

Als het klimaat warmer wordt, bijvoorbeeld aan het einde van een ijstijd, blijft van een pingo 
een cirkelvormig meer of krater over die pingoruïne wordt genoemd. Veel pingoruïnes worden 
na het afsmelten van het ijs langzaam opgevuld met veen. Dit opvullen kan vele duizenden 
jaren in beslag nemen. Doordat in het water in pingoruïnes veel pollen en zaden van planten 
terechtkomen, wordt in het veen informatie opgeslagen over de vegetatie. Deze informatie kan 
gebruikt worden om het klimaat dat tijdens de opvulling heerste te reconstrueren. Om deze 
reden zijn pingoruïnes bij Kwartairgeologen erg in trek als klimaatarchieven.  
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Moerasspirea  

 

Moerasbloem 'Nivea', de Latijnse naam is Limnanthes douglasii 'Nivea’. 
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Moerasorchis 
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Het Mokkelengoor, de pingoruine; bestaande uit de laagte en het verlande moeras. 

 

In Nederland komen pingoruïnes met name voor in het grensgebied van Groningen, Friesland, 
kop van Overijssel en Drenthe. Een prachtig exemplaar is het Esmeer in Huis ter Heide 
(bij Norg). In de kop van Overijssel, te Steenwijkerwold, ligt een kleine pingoruïne. In de 
gemeente Tubbergen ligt een tweetal pingo's. De eerste ligt aan de voet van Tubbergen op 
landgoed Schultenwolde, het Hondenven genaamd. De tweede ligt bij Vasse, Bleuminkspoel 
genaamd bij het Vassergrafveld. Ook de meertjes op de Kampsheide bij Balloo en in 
het Nieuwe Veen in Bruchterveld zijn pingoruïnes. Bij het ven De Wieke in het Daarlerflier ten 
zuidwesten van Daarle is een pingoruïne te vinden. Het Uddelermeer op de Veluwe is ook een 
pingoruïne net als de in de nabijheid liggende meertjes; Bleeke meer, Groot Zeilmeer, Klein 
Zeilmeer en Mottenkuil. In de omgeving van Uddel liggen ongeveer tien pingoruïnes. In 
het Leenderbos is het Klein Hasselsven een voorbeeld van een pingo-ruïne. De oude naam 
voor pingoruïnes is gletsjerkom, vroeger dacht men dat dergelijke kuilen ontstaan waren door 
achtergebleven brokken landijs. Een op deze wijze gevormde depressie wordt echter 
aangeduid met de term doodijsgat. 
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Het Mokkelengoor en de Doorbraak  

 

Erve ’t Schot 

Vroeger bestonden boerengemeenschappen uit marken. Zij hadden gemeenschappelijke weide 
gronden. Als vee op weidegronden van een andere marke kwam werd dat vee gevangen en op 
bepaalde plaatsen verzameld. Dat was het schutten van vee. 
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Het was zaak voor de scheper (herder) om het vee van het land van een ander (meestal 
landeigenaren) af te houden, zulks op straffe van een fikse boete. Tot deze betaald was mocht 
de eigenaar van het land het vee schutten oftewel als borg opsluiten. Maar ‘als jemand selver 
oorsacke tot schade van Beesten heeft gegeven, bij gebreke van sijn Landt, behoorlijck 
bevrijdt, off affgetuijnt te hebben en magh daer voor die Beesten niet schutten’ (Gelresche 
Land- en Stadsrechten uit 1619). 
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Dus ook op de eigenaar rustte de plicht van het omheinen van zijn akkers door middel van 
houtwallen. Deed hij dat niet dan had hij nergens recht op. 

 

De schutstal uit de zeventiende eeuw op erve 't Schot te Notter. Loslopend vee werd hierin 
gestald. Tegen betaling van een boete kreeg de boer zijn levende have terug. De oudste vorm 
stamt uit 1690. In de middeleeuwen was erve ’t  Schot bezit van kasteel 'De Grimbergh'. Sinds 
1836 bewoond door de familie Nollen. De schutstal is gerestaureerd in juni 1999. 

 



45 
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Erve ’t Schot 
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Zo begon het 

De opa van mijn opa Hendrik Maassen van den Brink uit Stad Almelo is de karman Jan 
Derksen van den Brink uit Velp. Hij was getrouwd op 2 augustus 1799 met Hendrina Schel 
uit Zelhem. Ze kregen acht kinderen. Hun eerste kind noemden ze Maas. Vanaf de aangifte 
van zoon Maas noemden ze zich Maassen van den Brink. De kinderen krijgen ook deze 
achternaam. Van hun kinderen stammen de geslachten Maassen van den Brink af, zowel in 
Almelo, Wierden, Rijssen, Enter, Enschede als in Reckum.  

Mijn opa Hendrik Maassen van den Brink (1885) is het zesde kind van Willem Maassen van 
den Brink en Teuntje Zandbergen. Hij was stoffenverver bij Palthe. Opa  trouwde op 18 juli 
1914 met Hendrika Elisabeth Brilman. Oma werkte ook bij Palthe als strijkster. Hendrik en 
Hendrika woonden aan het Kolkpad 14 te Stad Almelo. Ze kregen drie kinderen waarvan mijn 
moeder de oudste was. Willem (de vader van mijn opa) is het tweede kind van Willem Maassen 
van en Brink en Hendrika Plenk. Dus mijn over-over-overgrootouders zijn Willem Maassen 
van den Brink en Hendrika Plenk. 

 

 

Willem Maassen van den Brink, geboren in 1830, mijn overgrootvader. 
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Teuntje Zandbergen, geboren in 1845, mijn overgrootmoeder. 
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Gezin Hendrik Maassen van den Brink: Alletta, moeder Rie Jansen, vader Henk Maassen van 
den Brink, Egbert en Han (rechts). 

 

Willemien Maassen van den Brink, mijn moeder. 
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Onderstaande foto is de trouwfoto van Hendrik Maassen van den Brink en Hendrika Elisabeth 
Brilman, 18 juli 1914, mijn opa en oma. 
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Willemien (Willie), Hendrik (Henk) en Hendrika Elisabeth (Riekje) Maassen van den Brink 
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1916, Hendrika Elisabeth Maassen van den Brink – Brilman en haar dochter Willemien, mijn 
oma en mijn moeder. 

 

 

1915, Willemien Maassen van den Brink 

 

Willem en Hendrika Maassen van den Brink-Plenk verhuisden met hun  twaalf kinderen naar 
Wierden. De familie Maassen van den Brink van erve de Velper zijn ook afstammelingen van 
Willem Maassen van den Brink en Hendrika Plenk.  De vader van Hendrik (de schrijver van 
het boekje ‘Een boerenleven in Rectum) was Willem, geboren op 20 december 1869 te Stad 
Almelo. Diens vader was Hendrikus (de opa van Hendrik) Maassen van den Brink uit Velp. 
Hij was getrouwd te Wierden met Johanna Holshorst uit Rijssen. Diens vader was Willem 
Maassen van den Brink die getrouwd was met Hendrika Plenk. Dus de overgrootouders van 
Hendrik zijn Willem Maassen van de Brink en Hendrika Plenk. Hendrikus, de vader van 
Hendrik is hun negende kind. 

De opa van mijn opa en de opa van de opa van Hendrik is Willem Maassen van den Brink die 
getrouwd was met Hendrika Plenk. De over-opa’s waren broers, het tweede en het negende 
kind van Willem Maassen van den Brink. 
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Willem is een zoon van de karman Jan Derksen uit Renkum en Hendrina Schel uit Zelhem. 
Ze zijn getrouwd op 2 augustus 1799 in de kerk te Heelsum. Beiden zijn te Velp overleden. 
Hun acht kinderen zijn te Velp geboren. De oudst bekende Maassen van den Brink is Derk 
Gerritsen van den Brink. Hij is geboren in 1710 te Varsseveld en overleden op 9 juli 1747 te 
Oosterbeek. Hij is getrouwd met Berendina Maassen op 15 april 1731 in de kerk van Ede.  

De naam Maassen komt van de vrouw van Derk Gerritsen van den Brink, Berendina Maessen. 
Derk Gerritsen is de oudst bekende Maassen van den Brink. Hun zoon werd Maes Derksen 
genoemd. Hun kleinzoon was Jan Maaze. De naam Maassen van den Brink is een 
samengestelde naam: Maassen en Van den Brink. 

 

 

Erve de Velper, 7 juni 1908. Toen Willem Maassen van den Brink het oude erf kocht was het 
al een grote katerstede. 

 
 
Derk Gerritsen Van den Brink, geboren 1710 te Varsseveld, overleden op 09-07-
1747 te Oosterbeek 
Gehuwd voor de kerk op 15-04-1731 te Ede met Berendina Maessen, geboren ca. 1710 
j.d. van Manen. 
Uit dit huwelijk: 

1. Maes Derksen  
 
Maes Derksen Van den Brink, geboren op 11-01-1739 te Oosterbeek, overleden op 25-02-
1782 te Renkum op 43-jarige leeftijd. 
Zoon van Derk Gerritsen van den Brink en Berendina Maessen 
Gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 03-05-1778 te Oosterbeek met Willemken Van 
den Berg, geboren ca. 1750 te Oosterbeek 
Uit dit huwelijk: 

1.  Jan Maaze (Maassen)  
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Jan Maaze (Maassen), geboren op 24-10-1780 te Renkum, overleden op 02-07-
1846 te Velp op 65-jarige leeftijd. 
Zoon van Maes Derksen van den Brink en Willemken van den Berg 
Gehuwd met Hendrina Schelling, geboren 1776 te Zelhem, overleden op 16-08-1863 te Velp 
gem. Rheden 
Dochter van Jan Martijn Schel en Elsken Hendriks Arendsen 
Uit dit huwelijk: 

1.  Jan Maazen van den Brink, geboren 1805 
Gehuwd met Aaltje Hendriks 

2.  Willem Maassen van den Brink 

 

Willem Maassen van den Brink, geboren op 09-09-1808 te Velp, gemeente Rheden 
Gld. Overleden op 01-01-1888 te Wierden op 79-jarige leeftijd. 
 
Wiilem werd in Velp geboren, vandaar de bijnaam "de Velper", Zijn geboortenaam daar is 
Maaze. Hij was akkerbouwer in Notter, waar hij omstreeks 1850 ging wonen. 
 
Zoon van Jan Maaze (Maassen) en Hendrina Schelling 
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 02-02-1828 te Rheden met Hendrika Plenk, 19 jaar oud, 
geboren op 15-02-1808 te Rheden, overleden op 19-03-1876 te Notter op 68-jarige leeftijd 
Dochter van Willem Plenk en Elisabeth Jacobs 
Uit dit huwelijk: 

1. Jan  
2. Hendrik  
3. Elisabeth, geboren op 15-11-1834 te Rheden, overleden op 26-10-1893 te Notter op 58-jarige 

leeftijd 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-09-1857 te Wierden met Hendrik Jan van de Riet, 31 jaar oud, Landbouwer, geboren op
Zoon van Jan van de Riet en Gerritdiena Weiden 

4. Berendina, geboren 1836 te Rheden, overleden 1868 te Stad Almelo 
Gehuwd op 08-12-1865 te Stad Almelo met Derk Eshuis, landbouwer, geboren 1841 te Stad  
Almelo 
Zoon van Hendrik Eshuis en Janna Boom 
Derk Eshuis is later gehuwd op 04-12-1868 te Stad Almelo met Willemina Maassen van  
Den Brink, geboren 1848, dochter van Willem Maassen van den Brink en Hendrika Plenk. 

5. Johanna Mette, geboren 1841 te Rheden 
Gehuwd op 26-05-1865 te Wierden met Lucas Schuitemaker, 33 jaar oud, geboren op 
05-09-1831 te Enter 
Zoon van Gerrit Schuitemaker, timmerman, en Eva Kempers, dienstmeid 

6. Herman, timmerman, geboren op 08-08-1843 te Rheden, overleden 1889 te Wierden 
7. Harmen  
8. Hendrikus (Velper Dieks), zijn oudste zoon Willem is de vader van Hendrik  
9. Willemina, geboren 1848 

Gehuwd op 04-12-1868 te Stad Almelo met Derk Eshuis, landbouwer, geboren 1841 te Stad 
Almelo, zoon van Hendrik Eshuis en Janna Boom 
Hij was eerder gehuwd op 08-12-1865 te Stad Almelo met Berendina Maassen van den Brink 
 geboren 1836 te Rheden, overleden 1868 te Stad Almelo, dochter van Willem Maassen van den  
Brink en Hendrika Plenk 

10. Johannus  

 

Hendrik Maassen van den Brink (Velper Hendrik), landbouwer, geboren op 28-03-
1914 te Reckum. Hij is de zoon van Willem Maassen van den Brink (Velper Wilm)  en Grietje 
Bijsterbosch. Hij woont Kippershoeksweg 2 te Reckum. Hendrik is  getrouwd op 23-jarige 
leeftijd op 11 november 1937 te Wierden met Aaltje Roessink, 24 jaar oud, geboren op 11 
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december 1912 te Enter. Zij is de dochter van Hendrik Roessink, (koetsier) en Maria 
Koenderink. 

Mijn opa Hendrik Maassen van den Brink is de zoon van Willem Maasen van den Brink, 
geboren op 18 maart 1830 te Velp en Teuntje Zandbergen, geboren op 15 september 1845 te 
Ambt Vollenhove. Willem en Teuntje zijn in Almelo overleden. Ze kregen zes kinderen, Jan 
Willem, Jan, Hendrika, Hendrik (1 jaar geworden), Reintje en Hendrik, mijn opa.  Hij is het 
zesde kind. De kinderen zijn allemaal te Stad Almelo geboren. Hun dochter Hendrika is 
getrouwd op 1 november 1900 met de sigarenmaker Willem Steunenberg. Berdien Sternberg 
(Steunenberg) is hun kleindochter. Willem is de zoon van Willem Maassen van den Brink, 
geboren op 9 september 1808 te Velp, overleden 1 januari 1888  te Wierden. Willem is 
getrouwd op 2 februari 1828 te Rheden met Hendrika Plenk, geboren op 15 februari 1808 te 
Rheden, overleden in 1876 te Wierden. Uit dit huwelijk zijn twaalf kinderen geboren. Zoon 
Willem is het tweede kind, zoon Hendrikus is het negende kind. Hun opa is Jan Derksen van 
den Brink uit Velp, die op 24 oktober 1780 in Renkum werd geboren. Hun oma was Hendrina 
Schel, geboren op 9 november 1776 te Zelhem. De opa en oma zijn te Velp overleden. Dit is 
het echtpaar dat hun zoon Maas noemde en zich vanaf de aangifte van de geboorte Maassen 
van den Brink noemden. 
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Erve de Velper, 2016 

 

Het dorp Wierden  

Vóór het jaar 1795 bestond de provincie Overijssel uit de drostambten Twente, Salland en 
Vollenhove. De door de Staten van de provincie aangewezen drost had een grote macht in zijn 
ambtsgebied. Zo niet in Stad en Ambt Almelo en Vriezenveen! In dit gebied, de Vrije 
Heerlijkheid van Almelo, had de heer van Almelo het grotendeels voor het zeggen en bezat hij 
de volledige juridische en bestuurlijke macht. Daarnaast bezat hij de heerlijke rechten, zoals 
het recht van wind en water, het jachtrecht en het visrecht. Ook op kerkelijk terrein had de 
heer van Almelo grote zeggenschap; hij had het collatierecht dat onderdeel uitmaakte van het 
patronaatsrecht. Dit recht was verkregen omdat door hem gronden werden afgestaan voor en 
geld werd geschonken ten behoeve van de bouw van kerken. 

Hoewel slechts een klein gedeelte van Wierden in de Vrije Heerlijkheid lag, viel kerkelijk 
Wierden toch onder het patronaatsrecht, omdat er (blijkbaar) vanuit Almelo in enige vorm was 
bijgedragen aan de bouw van de Wierdense kerk. Ter Kuile schrijft dat de heer van Almelo in 
1445  ‘patroon der kerk te Wederden’ is. Waarschijnlijk oefenden hij en zijn opvolgers ook het 
collatorschap uit, maar de eerste die zich ook zo noemt was Agnes van Westerholt, collatrix 
van Wierden. Zij heeft, samen met de man waar ze omstreeks 1575 mee hertrouwde (Rutger 
Torck), het collatierecht van kerk en vicariën te Wierden uitgeoefend van 1556 tot 1607. Wie 
vervolgens dit recht heeft gekregen is niet geheel duidelijk. 

Johan van Rechteren (heer van Almelo sinds 1616) legde in 1618 de eed op de gereformeerde 
religie af en werd op 2 juni 1620 als patronaatsheer van de kerken in zijn heerlijkheid (Almelo 
en Vriezenveen) bevestigd door Ridderschap en Steden. In 1621 legde hij de eed af dat de 
koning en de aartshertogen de gemeenschappelijke vijanden waren, waarmee hij tevens zijn 
afkeer voor de roomse religie betuigde. Bij de benoeming van de eerste gereformeerde 
predikant te Wierden (Abraham Nijhoff) in 1626 had deze Johan van Rechteren volgens de 
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betreffende acte van beroeping een aanbevelende en goedkeurende rol. De koster van Wierden 
schrijft een brief aan de heer van Almelo met de aanhef ‘collator van kerk en kosterij van 
Wierden’. Verder noemt Johan van Rechteren zichzelf in 1627 ook ‘collator’. Dat komt niet 
overeen met de opmerking van jonker Rutger David de Reijger, die zegt dat het recht van 
collatie en het erfelijk markerichterschap van Wierden door Van Langen tot de Dakhorst in 
1656 zou zijn verkocht aan Zeger van Rechteren, de zoon van Johan. 

Het rechtsgebied van de Heren van Almelo omvat oorspronkelijk niet alleen de latere 
heerlijkheid Almelo, maar een groot deel van noord-west Twenthe. Na de verovering van Goor 
zet de krachtmeting zich voort in de omgeving van Rijssen. In 1363 wordt vrede getekend 
tussen de heren van Almelo en de bisschop Jan van Arkel, waarbij de eersten hun Huis Almelo 
maken tot ‘open huis’ voor de bisschop en de laatste de vrije heerlijkheid Almelo erkent, zij 
het in een veel beperkter gebied: Almelo, Vriezenveen en de Wierdense Woeste. Met deze 
‘vrijheid van Almelo’ worden de heren van Almelo daarna beleend door de bisschoppen. In 
Wierden blijft de heer van Almelo de teugels flink in handen houden door het bezit van de Hof 
te Wierden, of Meijershof. Op deze Hof is de kerk van Wierden ontstaan, eerst als kapel vanuit 
Rijssen, maar later als zelfstandige parochiekerk. De plaats van de kerk is decentraal gelegen, 
want de Wierdense erven liggen hoofdzakelijk in de Huurne en op ’t Loo. De heren van Almelo 
bezitten het patronaatsrecht van de kerk en aan de Meijershof is het erfmarkerichterschap 
van de marke Wierden verbonden. In 1656 wordt door de heer van Almelo het 
markerichterschap van de marke Hooge Hexel aangekocht van de familie van Langen.  Door 
markefusie gaan Wierden en Hooge Hexel daarna als één marke verder. De Wierdense Woeste 
is voor ons van belang, omdat daarin de Schuilenborg gelegen is. Deze waterburcht is een 
vluchtburcht die behoort bij de Hof Wierden. De omliggende hooilanden zijn van de heer van 
Almelo, maar ook van een flink aantal Wierdense boeren. Bij de verkoop van de Meijershof in 
de negentiende eeuw heeft de graaf van Almelo de Schuilenborg behouden. De Hof zelf is 
afgebroken en op de landerijen ontstond het dorp Wierden. Alleen de straatnaam 
Smeijerskampstraat herinnert nog aan de Hof te Wierden. Tot 1405 was de enige verbinding 
tussen Wierden en Almelo een veerdienst over het water van het Veer te Wierden naar het 
Verenhuis in Almelo. In 1405 komt de eerste wegverbinding tot stand volgens een 
overeenkomst tussen Egbert van Almelo en bisschop Frederik van Blankenheim. Maar ook 
het veerschip blijft nog jarenlang varen, zoals blijkt uit een aantekening bij het Verenhuis te 
Almelo in het verpondingsregister 1601: pretendeert vrij te wezen (van verponding) wegens 
zijn voortdurende diensten. 

Het dorp Wierden was omstreeks 1400 een pleisterplaats aan de grote heirwegen 
van Deventer en Zwolle naar Duitsland. Een grote waterplas van ‘een uur gaans’ scheidde 
Wierden van Almelo. Contacten waren tot omstreeks 1405 mogelijk per zomp. In 1405 werd 
een dijk aangelegd. Op de dijk werd een nieuwe kerk gebouwd die zich toen buiten de 
dorpskern bevond. Deze Sint-Janskerk was gewijd aan twee heiligen, Sint Johannes en 
Sint Johannes de Doper. De kerk van voor 1405, die noordelijker stond, op de plek achter het 
tegenwoordige wevershuisje, werd afgebroken. Daar stond ook de oude Wheme of oude 
pastorie. De naastgelegen oude Pastoorskamp, ook Domineeskamp genoemd, werd later 
gebruikt als begraafplaats. Dit is de huidige begraafplaats aan de Appelhofstraat. De oude 
weg naar de oude bisschopsstad Ommen en de hanzestad Zwolle liep langs de oude kerk en 
de oude wheme naar het Wedervoort. Aan de brink van Wierden, in het oude centrum, was 
'Het Jak'. Hierin werd het rundvee samengedreven als het van de gezamenlijke es kwam. 
Wierden hoorde tot 1811 onder het gericht Kedingen en was een van de Rijssense kwartieren. 
In 1811 werd Wierden de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente. 
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Appelhofstraat  

 

Hendrik Maassen van den Brink  

Hendrik Maassen van den Brink van de Velper vertelt in zijn boekje ‘Een boerenleven in 
Reckum’ een aantal anekdotes over de familie Maassen van den Brink en de omgeving waar 
hij woonde: Reckum.  
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Erve de Velper 
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Hendrik Maassen van den Brink 

Hij wilde vooral zijn ouders eren. Hij vertelt dat toen hij jong was de wagenmaker Langenhof, 
een einde verderop richting Wierden, volop werk had. De kinderen zaten langs de kant van de 
weg en schreven autonummers op en het duurde lang voor er een volgende voorbij kwam.  
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Wagenmakerij Langenhof, 1917 

Willem Maassen van den Brink, de vader van Hendrik, kocht de boerderij aan de 
Kippershoeksweg in 1899 en noemde het erve ‘de Velper’.  Toen Hendrik in 1937 trouwde met 
Aaltje Roessink uit Enter werd het woongedeelte van het oude huis aangepast. In 1956 werd 
een nieuwe boerderij gebouwd, naast de bestaande woning, iets meer richting de grote weg. 
In 1976 werd een ligboxenstal gebouwd. Waar vroeger de potstal was is nu een deel van het 
grote gebouw.  



64 
 

 

Erve de Velper 

Buurman Jan Wild stond bekend om zijn sterke verhalen. Zo vertelde hij dat hij met paard 
en wagen met zakken veevoer uit Rijssen kwam. Hij werd achtervolgd door een regenbui. Door 
de zweep te gebruiken galoppeerde het paard de vier kilometer naar huis. Jan Wild wist de 
bui voor te blijven en reed droog het erf op. Alleen de achterkant van de wagen was een beetje 
nat.  

 

De marke Wierden 

De marke Wierden bestond uit drie kernen. Ten zuiden van de dorpskern was de Huurne met 
overwegend grote boerenerven. Ten noorden van Wierden was het Loo, met ook hier grote 
boerenerven. Dan de kern Wierden zelf, wat voor de zestiende eeuw niet echt een kern te 
noemen was. Het dorp Wierden was niet meer dan een paar boerderijen rondom de nieuw 
gebouwde kerk aan de dijk, met als belangrijkste de Hof te Wierden. In het midden van de 
zeventiende eeuw werd door de verkoop van het markerichterschap van de marke Hoge 
Hexel deze marke aan Wierden toegevoegd en werd Wierden samen met Hoge Hexel een 
dubbele marke. De grens tussen de twee marken loopt richting oosten net onder het gebied 
de Barkel door naar de Lage Es en de Wierdense Weuste, en in westelijke richting naar de 
Eversberg in de voormalige marke Notter. 
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Huurnerweg  

 

De Koepel 

In de jaren twintig kocht Ten Bruggencate, eigenaar van de tabakfabriek uit Almelo, drie 
hectare bosgrond aan de overkant van de Velper aan de Rijssensestraat. Hij kocht het land 
van Ter Horst uit Rijssen. Ten Bruggencate was vrijgezel en werd vanwege zijn donkere 
brillenglazen ‘de blauwe bril’ genoemd. Ten Bruggencate plaatste in het bos een theehuisje 
dat door de vorm ‘de Koepel’ werd genoemd. In zijn vrije tijd ging hij jagen en op een dag kwam 
zijn hond, een spaniel, onder een auto. Er was een Duitse dienstbode, Greta, die melk haalde 
bij Maassen van den Brink op de Velper. Vaak gekleed in een slipjas kwam in de Koepel ook 
een lange deftige man op bezoek. Het was Gorter uit Almelo. Hij woonde op de plaats die nog 
de Bavinckel werd genoemd. Het was niemand minder dan de kunstschilder A.M. Gorter, die 
ook schilderijen in Amerika verkocht. Nu is er de golfclub de Koepel  met een golfbaan met 
achttien holes en veel groen. 
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Huize de Koepel 
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Erve de Velper 

  

De Brem 

Een neef van Ten Bruggencate woonde in de villa ‘de Brem’, naast Maassen van den Brink. 
Oom Hendrikus Maassen van den Brink was jachtopziener in dienst van Ten Bruggencate. 
Ook onderhield hij het bos. Toen Hendrikus trouwde heeft Ten Bruggencate een huis voor 
hem laten bouwen op de hoek van de Rijssensestraat en de Koepelweg. Het huis is al lang 
geleden afgebroken. Hendrikus had vergunning voor een vuurwapen en at geregeld wildbraad. 
Na het overlijden van Ten Bruggencate zijn de koepel en het bos verkocht aan Smits. Deze 
woonde in een groot herenhuis aan de Warnaarstraat te Wierden. Smits bouwde bij de koepel 
een woongedeelte. Hij  woonde er in de zomer en heeft in de loop der jaren het landgoed verder 
uitgebreid. Zeven hectare grasland was in pacht van Maassen van den Brink. Voor het 
onderhoud van het bos waren twee mensen in dienst en er was ook huishoudelijk personeel. 
Smits had in Almelo een groot bedrijf voor herenkleding. Bij zijn dood wilde Maassen van den 
Brink het gepachte grasland kopen. Maar de erven waren van mening dat het bezit in zijn 
geheel bewaard moest blijven voor het nageslacht. Hendrik Maassen van den Brink ging naar 
de rechter om het testament aan te vechten. Maar hij werd door de pachtkamer in het ongelijk 
gesteld. Het landgoed is toen gekocht door Kromhof uit Enschede en die bouwde er nog een 
huis. 
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Koepelweg, het maisveld van Alexander Maassen van den Brink.  

 

Op deze plaats stond ooit het huis van Hendrikus Maassen van den Brink. 
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De Koepelweg met rechts de villa van Kromhof. 

 

Huize de Koepel waar Kromhof woonde voor ze verhuisden naar de villa aan de Koepelweg. 
Voor hun woonden er Smit en Ten Bruggencate. 
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School te Reckum 

In het begin van de zeventiende eeuw had Reckum zijn schoolgebouw met zijn eigen 
onderwijzer. Het schoolgebouw heeft tot het einde van de negentiende eeuw op haar oude 
locatie gestaan, tussen de twee boerderijen Bokdam en Holsbosch. In de laatste jaren toen 
het gebouwtje geen dienst meer deed als schoolgebouw is het in gebruik genomen als woning. 
De bewoners van de twee naastgelegen boerderijen voorzagen problemen en hebben het 
schoolgebouw en de grond gekocht van de markegenoten. De grond werd tussen de twee 
boeren Bokdam en Holsbosch verdeeld en het oude schoolgebouw afgebroken. Reckum heeft 
sindsdien geen eigen schoolgebouw meer. De buurtschap deelt nu een school met de 
buurtschap IJpelo. De kinderen van de Velper gingen naar de kleuterschool de Margriet in 
Wierden. 
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De foto is rond 1939 gemaakt op de kleuterschool de Margriet.  Niet iedereen die op de foto 
staat is bekend. Links staat juffrouw Meijer en naast haar Bertus Draaijer, Gerda 
Nijhof, Gerard Nijhof, Bennie Staman en juffrouw Jansen. 
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De school in Ypelo in 1947 

Bovenste rij: meester Mates. Jenneken Mokkelencate. Jan Broeze. Dik Rotman. Gerrit Baan 
en Riek ter Keurs. Tweede rij: Jannie Wolves. Janna Hinsenveld en Jo ter Keurs. Derde rij: 
Gerrie ter Keurs. Dirk Wild. Johan Lucas. Jan Wild. Jo Rotman. Gerda Broeze. Jan Rotman 
en Jan Middelkamp. Voorste rij: Jannes Mokkelencate. Gerrie Gerritsen. Frits Dam Wichers. 
Henk Hinsenveld. Johan Gerritsen. Jan OldeSamson. Henk DamWichers. Freek Smit en 
Arend Rotman. 

 

De naam Wierden 

Het is zeker dat de naam Wierden is afgeleid van Wederden. Wederden zou kunnen betekenen 
"bevloeide strook grasland langs een rivier". In het Overijssels schattingsregister treffen we als 
omschrijving aan: Wederdem (1323), Wederden (1334), Weerden (1450), Wederden (1456), 
Wedderen (1531), Wijrden (1551) en Wierden in 1670. De naam Wederden treffen we ook al 
aan op schrift, dat dateert uit het eind van de dertiende eeuw. In een lijst van leengoederen 
van de Herrschaft Steinfurt uit 1280 wordt gezegd dat "Ecbertus de Almelo miles tenet jure 
homagii duas domos in Wederden er duas domos in Elsne". Ten slotte komt Widerden voor 
op een oude kaart van Abraham Ortelius uit 1570. Op deze kaart wordt dit Widerden aan de 
Regge getekend, ongeveer waar nu Nijverdal ligt. De grond tussen de dorpen Enter en Wierden 
stond, zo vertelt de geschiedenis, in de Middeleeuwen driekwart van het jaar onder water. 
Tussen Wierden en Rijssen lag heide, evenals verder naar het noorden tot aan het dorp 
Hellendoorn. 
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Erve de Velper, 2016 

 

Het spookt in Reckum  

De witte lakens aan de lijn van schoondochter Annie hebben bijgedragen aan het verhaal over 
spoken in Reckum. Toen Hendrik Maassen van den Brink jong was ging hij met zijn vriend 
Freek Kamphuis en andere maten op pad. Ze fietsten in het donker met een wit laken en 
jaagden de passerende vrijers, op weg naar hun meisjes, de stuipen op het lijf. De vrienden 
stelden zich verdekt op in of bij een bosje langs de weg of in een droge sloot. Er was toen geen 
straatverlichting en die sfeer van angst deed de voorbijgangers schrikken toen de vrienden 
onder een wit laken met veel geschreeuw uit hun schuilplaats kwamen. In de buurt ging het 
verhaal dat het in het bos te Reckum niet pluis was. De vrienden zwegen als het graf. Toen 
Jacob (Jaap) Draayer jong was, brandde een open vuur in het huis van de Velper. In een gat 
in de vloer, met ver daarboven een trekgat in het dak, werden forse stukken hout, delen van 
boomstammen, verbrand. Dat was voor de verwarming van de kamer en er werd ook op 
gekookt. Jaap drentelde op een dag wat rond in het woonvertrek, toen hij zijn zus Dina zag 
aankomen. Hij besloot haar te laten schrikken. Onder een wit laken rende hij als spook op 
haar af. Maar Jaap struikelde in de haast over een opstaande vloertegel. Hij belandde in het 
vuur. De dokter kwam en Jaap moest naar het ziekenhuis omdat een been erg verbrand was. 
De duurde lang voor de wonden waren genezen en hij bleef lange tijd in het ziekenhuis. De 
koste veel geld en daarom werd een koe verkocht. Dat Jaap een brokkenpiloot was blijkt uit 
het volgende verhaal. Toen Jaap al werkte voor een baas fietste hij naar het station. Hij liet 
zich voortslepen door een vrachtwagen. Met zijn linkerhand hield hij de laadklep vast. Op het 
moment dat de vrachtwagen op volle snelheid was raakte het wiel van de fiets in een slip. De 
fiets kantelde en Jaap werd gelanceerd en kwam met zijn hoofd in een hoop sintels terecht 
die langs de weg lagen. 
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De schietbaan  

De schietbaan werd in 1939 aangelegd voor onder meer burgerwachten om hun schietkunsten 
te kunnen verbeteren. Er hing immers een niet geringe oorlogsdreiging in de lucht.  
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Men kent de Schietbaanweg, maar men weet niet dat er vergeten en verscholen in het groen, 
haaks op die Schietbaanweg, nog restanten van een poortenschietbaan liggen. Een mooie 
aanleiding om iets over de historie te vertellen én over de plannen die er met de schietbaan 
waren. Hiervoor is veel informatie over deze schietbaan uit het gemeentearchief gebruikt. De 
baan had drie schietpoorten van vier meter breed en drie meter hoog, met daarin 
schietopeningen. De poorten waren gemaakt van houten planken met daarachter staalplaten. 
De schietput, achterin de baan, was zo diep dat er iemand in kon staan. Vanuit de schietput 
werden de punten geteld en met behulp van gekleurde vlaggen doorgegeven. Later gebeurde 
dat per telefoon. Er was ook een kogelvanger. Dit was een aarden wal waarin de kogels werden 
opgevangen. De grond ervan moest om de zoveel tijd gezeefd worden om de kogelresten er uit 
te halen. 

De schietbaan is aangelegd in 1939 en werd onder voorzitterschap van burgemeester J.C. Van 
den Berg geëxploiteerd in de 'Vereeniging tot exploitatie van een schietbaan in de gemeente 
Wierden'. De aanleiding om destijds een schietbaan aan te leggen heeft alles te maken met de 
situatie in Nederland rond die tijd. Weliswaar was Nederland buiten de Eerste Wereldoorlog 
gebleven, maar er braken tijdens en kort na het einde van die oorlog ook in ons land onlusten 
uit. Als reactie daarop werden in veel plaatsen zogenaamde burgerwachten opgericht. Dit 
waren zelfstandige groepen, maar ze konden in tijd van nood door de burgemeester worden 
ingezet als verlengstuk van de politie bij de ordehandhaving. De burgemeester speelde een 
belangrijke rol bij het reilen en zeilen van deze groep burgers.  
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De schietbaan is in oude luister hersteld. 

De leden van de burgerwacht hadden allen een geweer en het is dan ook te begrijpen dat de 
behoefte aan een oefenplek groot was. In augustus 1939 moest de burgerwacht in verband 
met de mobilisatie haar wapens en munitie inleveren. Later zouden ze een beperkte 
hoeveelheid wapens en munitie terugkrijgen om daarmee te kunnen blijven oefenen. 
Daarnaast waren er in die tijd veel vrijwilligers die zich wilden inzetten voor de verdediging 
van het vaderland. Dit leidde tot de oprichting van diverse Landstormkorpsen. Deze 
Landstorm heeft overigens niets te maken met de in 1943 door de Duitsers opgerichte 
Landwacht Nederland, die later werd hernoemd tot Landstorm Nederland. De in Wierden 
opgerichte ‘Vereeniging’ verhuurde de schietbaan aan de Vrijwillige Burgerwacht en de 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm voor het oefenen met geweren en karabijnen. Er mochten 
ook andere verenigingen schieten mits die personen of instellingen geen doelen nastreefden 
die in strijd waren met het van regeringswege in de Staat der Nederlanden uitgeoefend gezag. 
Het was dus geen schietvereniging, maar een verhuurinstantie. De leden van het eerste 
bestuur waren: burgemeester J.C. van den Berg (voorzitter), Jan Sutherland (stationschef), 
Hendrikus Antonius Hobert (fabrieksarbeider) en Berend Jan Klaas  (winkelier). Allen waren 
lid van de Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Bron: Harry Büter, secretaris Stichting 
Schietbaan Wierden. 

 

Jaap  (Jacob) Draaijer ging naar Duitsland 

Jaap was in de oorlog 1914-1918 naar Duitsland gegaan om te werken. Hij had daarvoor een 
paspoort nodig om over de grens te komen. Hij werd aangetrokken door sterke verhalen over 
grote verdiensten en vertrok zeer tegen de wil van zijn ouders. Duitsland was toen in een 
oorlog verwikkeld en had inderdaad gebrek aan arbeidskrachten. 

Alle grootmachten van de wereld waren bij deze oorlog betrokken en werden samengesteld in 
twee conflicterende allianties: de geallieerden (gecentreerd rond de Triple Entente van 
het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Rusland) en de centralen (oorspronkelijk gecentreerd 
rond de Triple Alliantie van Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië). 
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Halte Notter, 1923  

 

Loc 861 van de SS, omstreeks 1920. Deze loc kwam in 1901 in dienst. In 1921 gingen de SS 
en de HIJSM samen onder de naam Nederlandsche Spoorwegen. Alle locomotieven kregen 
vanaf dat jaar nieuwe nummers; dit werd NS-loc 1761. In 1952 werd ze afgevoerd en daarna 
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gesloopt, zoals alle exemplaren van deze grote serie. De man rechts op de locomotief is 
machinist Antonie Hop. De foto komt uit de collectie van zijn kleinzoon Frank Hop. 

 

Loc 7727, datum en locatie onbekend. De man op de loc is Herman Teuiten (1901-1967). Hij 
woonde te Almelo en werkte als machinist bij de NS. 

 

De meeste Duitse mannen vochten aan het front. Al vrij snel na aankomst in een Duitse 
grensplaats raakte Jaap zijn paspoort kwijt. Later vertelde hij over een overnachting en een 
schimmig figuur waar hij mee optrok. Dus terug naar Nederland nadat hij aangifte had gedaan 
van het gestolen paspoort. Via allerlei sluipwegen en door bevroren sloten lukte Jaap de 
Nederlandse grens te bereiken. Hij lag nog een tijd verscholen op het terrein van een 
overlaadstation voor steenkool. Hij werd niet gezien toen hij zich in een sloot had verstopt 
dankzij de zwarte vegen in zijn gezicht. Intussen lag er thuis al een bericht betreffende een 
nieuw paspoort. Jaap kwam met de trein terug naar Wierden. Maar hoe kwam hij zo snel aan 
een pasfoto? Moeder Grietje bedacht dat haar schoonzuster, de vrouw van Mansoom, foto’s 
verzamelde van de familie. Daar zou ook vast nog een foto van Jaap bij zijn. En zo begon de 
missie naar Heerde. Jaap was als vluchteling teruggekomen met een ervaring rijker en een 
illusie armer. Naar zijn werk ging hij vanuit Wierden met de klompentrein. Die trein vervoerde 
arbeiders van Rijssen naar Almelo. En bijna elke arbeider droeg klompen. Als zo’n groep 
arbeiders een nieuweling de trein zagen binnenkomen, werd die tussen hen op de vloer gelegd. 
Hij werd klemgezet door tientallen paren klompen op zijn lichaam. Vermoedelijk heeft Jaap 
dat niet lijdzaam ondergaan. Hij was klein van stuk maar erg dapper, temperamentvol  en 
behendig. 

  

Kroon Olie 

Informatie over de periode van 1906 tot 1945 van Kroon-Oil is moeilijk te verkrijgen. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog zijn namelijk alle archieven van de onderneming zoekgeraakt. Bekend 
is dat de onderneming in 1906 werd opgericht door Lion de Haas, onder de naam 'Fa. L. de 



81 
 

Haas' te Wierden en gevestigd was aan de Kerkstraat 32 te Wierden. In 1937 werd L. de Haas 
opgevolgd door zijn zoon, Simon B. de Haas. 'Fa. L. de Haas – Wierden' is de firmanaam die 
te lezen is op een schrijven van de heer W. van den Boom d.d. 5 maart 1946. Dat staat op het 
briefpapier van fa. L. de Haas – Wierden en op de oudste productverpakking. 

 

Lion de Haas 

Deze productverpakking is illustratief voor de latere naam van de onderneming, omdat het 
een éé’n kilo bus betreft van het product wagensmeer. Op deze verpakking stond al de tekst 
'Fabrieksmerk De Kroon (Wettig gedeponeerd)'. Ook is duidelijk dat de onderneming zich 
richtte op de landbouw, die de omgeving van Wierden kenmerkte. Dat blijkt ook uit een oud 
leveringsprogram, waarin sprake is naast smeeroliën en antivries van onder andere lederolie, 
ledersmeer, dekkledensmeer, veevoedertraan, hoefsmeer en isolatoren voor weide-afrastering. 
Later is nog een productverpakking ontdekt van schoenpoets, onder het merk 'CROWN', 
echter afkomstig van de Fa. J. de Haas uit Wierden. Het verhaal gaat dat J. en L. de Haas 
broers waren, die op enig moment ruzie kregen en elk hun eigen firma hadden. Hun verkopers 
bezochten dezelfde klanten en boekten orders, die ze ’s avonds van elkaar ‘stalen’ en naar hun 
'eigen' firma stuurden, voor levering. De klant wist toch niet van welke firma De Haas hij z’n 
producten kreeg. 

Lion de Haas was getrouwd met Carolina Polak. Het echtpaar had een zoon, Simon Bertus de 
Haas. Het gezin woonde in de Kerkstraat 26 in Wierden, waar Lion de Haas dus een olie- en 
vetfabriekje had. De gezinsleden waren ondergedoken in Wierden, later in Borne. Bij toeval 
zijn ze op 9 februari 1944 ontdekt en via Westerbork naar Auschwitz op transport gesteld. 

Tijdens de oorlog zijn L. de Haas en S.B. de Haas door de bezetter gedeporteerd. Na de 
deportatie werd de fabriek in beslag genomen en bleef tot februari 1946 gesloten. In de jaren 
1942–1946 werd het fabrieksgebouw achtereenvolgens gebruikt door enkele N.S.B.-
beheerders, Duitsers, ondergrondse (Binnenlandse Strijdkrachten) en door Canadezen. Alle 
familieleden, behalve Carla, een dochtertje van Simon de Haas, zijn in de oorlog omgekomen. 
Carla de Haas is later geëmigreerd naar Israël. De dochter van Simon B. de Haas was tijdens 
het laatste deel van de oorlog ondergedoken in Bergen op Zoom, bij de familie Van den Boom. 
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Na de  oorlog was de heer W. van den Boom in de gelegenheid het land door te reizen en ging 
hij voor Carla ook eens in Wierden kijken om te zien wat er van het bedrijfje van haar vader 
was overgebleven. Hij stelde vast dat er eigenlijk niets meer was. De voorraden en de 
administratie waren weg en het gebouw was leeg. 

 

Op 1 maart 1946 werd de firma gekocht door de heer W. van den Boom en voortgezet onder 
de naam “Olie- en Wagensmeerfabriek 'De Kroon', Fa. L. de Haas”. Een aantal jaren later werd 
deze naam omgezet in “Olie-, Vetfabriek en Verfindustrie 'De Kroon', Fa. L. de Haas”. In de 
loop van 1946 en 1947 werden de eerste vertegenwoordigers aangesteld, de kantoorbezetting 
uitgebreid en medewerkers voor de fabriek aangenomen. Als tweede firmant trad tijdelijk de 
broer van  W. van den Boom, L.C. van den Boom, toe. Het bedrijf maakte de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog een flinke groei door. In 1948 werd er voor uitbreiding van activiteiten 
nog een pand aan de Kerkstraat te Wierden aangekocht. In deze jaren werd ook duidelijk dat 
men zich meer diende toe te leggen op de sector smeeroliën en minder op wagensmeer.  In de 
periode 1953-1963 zette de groei zich verder voort en werden woningen aangekocht of 
gehuurd. Uiteindelijk was de onderneming in 1963 in zes verschillende panden te Wierden 
gevestigd. In 1955 werd door Kroon-Oil samen met constructiebedrijf Bereila te Bedum een 
meet- en mengsmeringsapparaat voor bromfietsen en scooters in de handel gebracht. De firma 
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werd in 1960 omgezet in een N.V. onder de naam “Olie- Vetfabriek en Verfindustrie 'De Kroon 
N.V.  

De groei van de onderneming en de markt, omdat de gemeente Wierden geen industriegrond 
ter beschikking had, rechtvaardigde de nieuwbouw van het bedrijf in Almelo. In 1964 werd 
het huidige terrein aan de Dollegoorweg te Almelo aangekocht en de daarop volgende jaren 
werd de fabriek gebouwd. In het jubileumjaar 1966 (60 jarig bestaan) werd het nieuwe pand 
betrokken. Ook nu levert Kroon Oil smeermiddelen voor automotive en tweewielerbranche, 
maar ook voor de industriële, marine en agrarische toepassingen.  Het bedrijf beschikt over 
een uitgebreid adviesprogramma en een website waarmee op eenvoudige wijze het juiste 
smeermiddel voor elk voertuig kan worden gevonden. 

 

Café Marktzicht 

 

 

In 1899 ontving Hermannus Woolderink, wagenmaker van beroep, een café-vergunning voor 
het pand bekend staand als café 'Marktzicht'. Na zijn overlijden in 1917 vroeg zijn vrouw, 
Bartje Voorhorst, voortzetting van de vergunning. Ze vroeg daarbij  om twee verklaringen van 
andere vergunninghouders, die bereid zijn afstand te doen van 'te hunnen name staande 
vergunningen, met het beleefd verzoek daar voor ééne vergunning te verleenen'. De 
afstandsverklaringen zijn van Albert Nijhoff en Jannes Jannink, wagenmaker van de 
Hexelseweg. Deze had in een voorkamertje een café-vergunning. Bartje Voorhorst was beter 
bekend als Tol Bertha, de vrouw van Hermannus Woolderink. Haar bijnaam dankte zij aan 
haar latere huwelijk met Hermannus Rutenfrans, tolgaarder van de tol aan de Almeloscheweg.  

In 1921 en 1923 vonden er verbouwingen plaats en in 1926 nam Albertus Huiskes de zaak 
over. Bertus Huiskes was, voor dat hij cafébaas werd, ploegbaas bij Ten Cate en was in de 
avonduren ober bij hotel De Zwaan. Marktzicht had vroeger talrijke stamgasten die al om 
12.00 uur een borreltje kwamen drinken, alvorens aan de maaltijd te beginnen. Het café had 
ook een 'sportieve' functie: er werd veel gekaart en gebiljart. Bertus Huiskes werd ook wel 
'Stangen-Bats' genoemd. Dat had hij te danken aan het feit dat, als er geen klanten waren, 
hij op de stangen op de brink voor café Pleij (nu de Oale Marckt) ging zitten. Huiskes en 
Kolkman zaten wel eens op de stangen en haalden als grote kerels kattenkwaad uit. Ze 
gooiden voor voorbijgaande fietsers van die plakkerige vliegenvangers op straat. Die vlogen 
natuurlijk door het wiel in de spaken. Kunt u het zich voorstellen? 
Na het overlijden van Huiskes in 1956 werd het cafe verkocht aan Gerardus Johannes 
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Vloedbeld. Het café is tot vandaag de dag in de familie Vloedbeld. Een trots en nog steeds veel 
bezocht etablissement in het centrum van Wierden.  

 

Erve Dikken 

 
Erve ’n  Dikken aan de Dikkensweg 

Tot de mogelijk oudste en riantste boerderijen op de Hoge Lucht kan zeker boerderij 'n Dikken 
worden gerekend. In een van de 'stekbeane' is het jaartal 1661 te zien. In het 
vuurstedenregister van 1675 is de bewoner Hermen Sijmons en in 1748 - 75 jaar later -  
Hendrik Eshuis. De familie Eshuis heeft er generaties lang gewoond en daarna de familie Van 
der Kolk. Deze familie betrok in het kader van de 'ruilverkaveling Wierden' een boerderij in 
het Wierdenseveld. Tot het erve 'n Dikken behoorden vroeger landbouw- en weidegronden. 
Ook op 'n Dikken werd geweven: gewoon plat linnen. Dikkens Eibert was de laatste thuiswever 
op de Dikkensboerderij. 

Direct achter de fabriek van Höfkes, ooit behorend tot de gronden van ‘n Dikken, lag de 
pannekoeksmaat. De belt daarachter heette de 'eekne riezen'. Er gaan verhalen dat die belt 
alleen bereikbaar was via een moerasbrug van takkebossen. Het was een moerassig gebied. 

In de verdere ontwikkeling van Wierden werd het erve een dorpsboerderij. Het werd in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw het centrum voor 'Youth for Christ'. Op 3 augustus 1993 is de 
monumentale boerderij afgebrand. Ondanks dat verzekeringsgelden voor handen waren is het 
pand niet herbouwd. Een andere bestemming voor de kavel, aanleg van tenniscentrum 
Beukersweide en parkeergelegenheid voor de sporthal De Dikken en het zwembad gaven de 
letterlijke doorslag om niet te herbouwen. 
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De molen van ’t Spijker 

 

 

De in 1843 gebouwde molen met het woonhuis van Van ’t Spijker. 

Op de plek van het huidige kantoor van SWWE, op de hoek van de Nijverdalsestraat en 
Jacobsonstraat,  was de molen van Van ’t Spijker gevestigd. In het provinciaal archief in Zwolle 
bevindt zich de vergunning welke in 1843 werd verleend door Schimmelpennick van Oye - de 
toenmalige minister van Binnenlandse zaken -  aan de Wierdenaar Jan Wolters. Op 2 
november 1843 werd met de bouw van de koren- en pelmolen begonnen. In juni 1845 werd 
de zoon H. Wolters de eigenaar. Hij moest bij de overdracht driehonderdvijfentwintig gulden 
betalen voor de belasting op het gemaal. Een voor die tijd hoog bedrag. 
Aan het eind van de twintigste eeuw kocht Theodoor Roeloffzen de molen. Roeloffzen was 
geboren in 1833 in Meddo, in de buurt van Winterswijk. Toen hij naar Wierden verhuisde 
trouwde hij met een dochter van Tijhuis, bijgenaamd ’n Ticheler. Hun zoon Antoon Carolus, 
die in 1886 werd geboren, ging zijn vader assisteren. Toen hij later de molen van zijn vader 
overnam bleek de afhankelijkheid van de wind een grote handicap te zijn om een goede 
boterham te verdienen. Antoon schafte een stoommachine aan om ook te kunnen malen als 
er geen wind stond. 

De opkomst van de boerencoöperaties was er later de oorzaak van dat de verdiensten voor de 
molenaar laag bleven. Roeloffzen had weinig vertrouwen in een betere toekomst, vertrok van 
de molen en vestigde zich als bakker op ’t Hoge Hexel. Daar waren de beschuiten van 
Roeloffzen tientallen jaren een begrip in geheel Twenthe. Op 28 maart 1919 verkocht 
Roeloffzen de molen aan de Vriezenveense molenaar Gerrit Hendrik van ’t Spijker. In de 
koopacte die bij notaris W. ten Hoopen passeerde, worden als getuigen genoemd: A.D. 
Plaggenmars en J. Nijland. De molen werd als stoommolen beschreven met als vestigingspunt 
'Aan den Nijverdalsenweg bij het dorp Wierden WBK 220'. WBK stond voor de afkorting 
Wierden Buiten Kom. Drie jaar later, in 1922, verdwenen door een storm de wieken van de 
molen. In de daarop volgende jaren takelde de molen steeds verder af en in 1930 kwam er 
door de afbraak van de fraaie bovenkruier een eind aan dit molentijdperk. Tot een aantal jaren 
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geleden heeft de firma Van ’t Spijker nog elektrisch gemalen en menig boer in de omgeving 
van veevoeder voorzien. 

 

De tol te Wierden 

In 1405 werd een overeenkomst gesloten tussen de heer van Almelo en de bisschop Fredrik 
van Blankenheim, heer van Overijssel. Deze leidde ertoe dat dwars door het moeras tussen 
Wierden en Almelo een dijk werd aangelegd en daarmee een verbinding over het land. Om 
gebruik te kunnen maken van deze verbindingsweg moest men tol betalen. De tolboom stond 
ter hoogte van het "Schottenhuis", een herberg, die ongeveer op de plek stond van het 
tegenwoordige hotel De Zwaan. Vandaar is "De Tolmennekes" gekozen als naam voor de 
plaatselijke carnavalsvereniging. Voordat men de tolboompalen mocht passeren, moest men 
eerst tolgeld betalen. In 1749 was dat ‘van een beslagen wagen twee stuyvers, twee doyten, 
van een yder persoon, die daar in sit één stuyver’. Het vroegere tolbord hangt nu in Huize 
Almelo. De tolboompalen kunnen gezien worden als een poort en daarom wordt uitgelegd dat 
Wierden de poort van Twenthe is. In 1405 reed de postkoets van Deventer naar Bentheim 
door Wierden. Daarmee werd Wierden een belangrijke verbindingsplaats. 
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Het telefoonnummer van de ooievaar: 389 

 

 

Vroedjuffrouw Hondeveld 

Een oud telefoonnummer… nog driecijferig! Menig jong gezin waar een baby werd verwacht 
wist dit nummer, 389, van de vroedjuffrrouw uit het hoofd. En wie kende haar niet, juffrouw 
Hondeveld, de op een brommer rijdende vroedvrouw van Wierden. Eens te meer werd bij haar 
vijfentwintigjarig jubileum (1952) als verloskundige weer duidelijk hoe geliefd zij was in het 
dorp en naaste omstreken. 

In een kwart eeuw tijds heeft ze om en nabij de vijfduizend baby’s ter wereld geholpen. Reden 
voor de gemeente en burgerij om haar op grootse wijze te huldigen. Door burgemeester 
Maaldrink werd haar op 16 augustus 1952 een splinternieuwe bromfiets én outfit (de lange 
leren jas) aangeboden. Te midden van haar familie, vrienden, collega’s, buren en bekenden 
zag zij een ware optocht – van door haar ter wereld geholpen kinderen – aan haar voorbij 
trekken. Een optocht, gevormd door een flink aantal moeders met de allerjongsten in de 
kinderwagen, terwijl vele iets oudere kinderen en opgroeiende jeugd, die bij de geboorte door 
haar handen waren gegaan, meeliepen met bordjes met daarop hun geboortejaar. De 
jubilaresse genoot zichtbaar van dit schouwspel. 

Juffrouw Hondeveld volgde een opleiding tot verloskundige aan de rijkskweekschool voor 
vroedvrouwen te Rotterdam. Nadat ze was afgestudeerd werd ze in 1927 aangesteld als 
gemeentevroedvrouw van Wierden. Het feit dat zij als geboren Enschedese de Twentse 
volksaard en de streektaal kende was mede van invloed op de goede en hartelijke contacten 
met de Wierdense mensen. Dag en nacht stond ze klaar wanneer ze werd geroepen, vaak door 
weer en wind en bij nacht en ontij. En iedere keer weer als ze een gaaf en gezond kind ter 
wereld had geholpen voelde ze zich gelukkig, zoals zij zelf eens vertelde. Zij zag de geboorte 
als een groot wonder. Na iedere geboorte was 'ne beschute met keeze' vaste gewoonte. 
Jarenlang na haar vertrek kreeg haar opvolgster ook deze lekkernij. Veel ook heeft juffrouw 
Hondeveld kunnen bijdragen aan het verbeteren van de hygiëne, door goede voorbeelden en 
vooral voorlichting te geven. Want er heersten in haar beginperiode heel andere normen 
betreffende hygiëne dan tegenwoordig. Dat lukte niet altijd zonder slag of stoot. Menigmaal 
heeft ze moeten knokken om haar nieuwe denkbeelden te laten uitvoeren. 
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Om gezondheidsredenen besloot juffrouw Hondeveld op 1 januari 1964 te stoppen met werken 
en droeg zij, na  zevenendertig jaar, haar praktijk over aan Diny Meijer-De Goeijen met de 
constatering: ‘bij dit werk kom je het minst in de kerk en in bed!’ 

Brulfteneugers  

Voor een Twentse bruiloft van ongeveer vijftig jaar geleden werd men uitgenodigd door twee 
′brulftenneugers′, broers van bruid en bruidegom, die met een mooie spreuk de uitnodiging 
overbrachten. 

In elk gezin waar zij kwamen, kregen zij koffie (cichoreiwater) en een glaasje sterke drank. Op 
de zondag dat het bruidspaar voor het eerst in de kerk werd aangekondigd, werd 'broetstroal' 
gehouden: een feest waarop alleen familieleden werden genodigd; de beide families konden 
dan alvast met elkaar kennismaken. 

 

Stadsmuseum Almelo heeft dit schilderij ‘Twee brulfteneugers op pad’ van schilder Hendrik 
Valkenburg (1826-1896) in bruikleen van museum TwentseWelle in Enschede. 

De laatste week voor de bruiloft kwamen de 'noabers' in actie. ′s Zondags was het 
'reuskesmaken' voor de meisjes uit de buurt. Dat wil zeggen dat er rode en witte papieren 
rozen werden gemaakt die de stoelen van het bruidspaar en de ereboog aan de 'niendeur' 
moesten versieren. De 'woagholt' (jeneverbes) voor de boog en de versiering werd door de 
jongemannen gehaald. Nadat stoelen en ereboog van dit stekelige groen voorzien waren, 
staken de meisjes rode rozen in de stoel van de bruidegom, witte rozen in die van de bruid; in 
de ereboog werden rode en witte rozen gemengd. Trouwde een meisje bij een ander in, dan 
moesten de nieuwe 'noabers' de 'broedskoo' halen. Deze koe behoorde tot de uitzet en was 
steeds een der beste koeien uit de stal, zodat men van de 'broedskoo' de maatschappelijke 
welstand van de bruid kon aflezen. De naaste buurman van de bruidegom bracht ondertussen 
de 'zeelwagen' (huifkar) in gereedheid; deze wagen was namelijk de 'broedswagen' en de 
buurman had een 'haalmoal', dat wil zeggen dat hij de bruid moest halen. 



89 
 

De brulfteneugers vertaalden de uitnodiging vaak op rijm, hieronder een voorbeeld. Met als 
afsluiting de datum en de tijd waarop men op de boerderij werd verwacht.  

Hier leit mijn stok en staf. 
Ik zet de hoed voor U af. 
Geluk in 't hoes en alle ongeluk d'r oet, 
Hier stuurt mie de breugeman en de broed. 
Ze neugt oe op een tonne bier vief, zesse, 
En op een anker foezel, tien, twaalfne. 
Op snippen met lange bekken. 
Kun j' er niet bi'j rekken 
Dan mu'j ze maar over de taofel hen trekken. 
 

 

1865, brulfteneugers, collectie L.J. Bruna 

 

De bruidskoe wordt opgehaald 

Het verhaal van de bruidskoe wordt verteld door Bertus Rouweler. 
Binnenkort zou de dochter van de buren trouwen, een groot feest met de nodige voorpret. 
Zoals gebruikelijk moest de vader van de bruid zorgen dat er een koe, de ‘broedskoo’, enkele 
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dagen voor de ‘brulfte’ klaar stond om opgehaald te worden. Dit zou een paar dagen voor de 
bruiloft gebeuren door de ‘noabers’ van de bruidegom en daar wilde de hele buurt natuurlijk 
wel bij zijn. 

 

 

Tijdens een boerenbruiloft, echtpaar met bruidskoe, v.l.n.r. Wim van de Kolk, Herman 
Waalderink, Regien Klein Schaarsberg, Han Legtenberg, Janny ter Balkt en Jan Willem ter 
Balkt. 

Deze keer zou het voor de mannen die de koe moesten ophalen, niet te gemakkelijk worden 
gemaakt. Als de noabers er zijn wordt er al snel naar de koe gevraagd die zij mee terug moeten 
nemen. Natuurlijk alle medewerking, maar de mannen mogen de koe zelf uit de stal halen. ‘In 
de stal... veuran... ie zeet hem zo stoan.’ Op naar de stal. En inderdaad, daar stond de koe die 
meegenomen moest worden. Maar zo snel ging het allemaal niet. ‘Heeee... dat geet neet... eerst 
mut wie d’r ene op nem’n’. De mannen konden niet weg zonder eerst een borrel te hebben 
gedronken op de komende brulfte. Dus mee naar binnen en vooral geen haast. Ondertussen 
werd de koe uit de stal gehaald en naar de stal van het ‘noaberhoes’ gebracht. 

De ‘vrouwnoaber’ ging terug naar haar eigen huis, waar intussen de bruidskoe in de stal was 
gezet. Ze deed haar gewone werk ‘roond ut hoes’, alsof er niets was gebeurd. Ondertussen 
hadden de mannen, die de bruidskoe op moesten halen, het jeneverglas leeg en wilden op pad 
met de bruidskoe. Terug in de stal. Geen koe... verbazing... verwarring. Wat nu!? Wie had er 
een geintje met ze uitgehaald? Want dat hadden ze al wel begrepen. Zo konden ze niet terug. 
De koe moest gevonden worden en meegenomen worden naar de boerderij van de bruidegom. 
Wat een afgang zou het anders zijn. 
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Al snel werd er ook gezocht bij de buren; de koe moest toch ergens zijn. De vrouw was zich 
van geen kwaad bewust. Zij speelt het spelletje mee. De mannen hadden niet eens door dat 
ze haar al eerder hadden gezien die dag bij de boerderij van de bruid. ‘Nee... hier is ginne 
aand’re koo... allene dee van oons’. Maar ze mochten gerust in de stal kijken. De mannen 
wisten het al snel: hier stond echt de bruidskoe. Maar zo gemakkelijk ging het natuurlijk niet. 
De boerin, die was meegelopen, wist het ook het zeker. ‘Dïss’n koo??? Nee, den heurt oons!’ 
De mannen, toch overtuigd, dat dit de koe was die ze zochten, gingen de tekening van de 
bruidskoe ophalen. Het bewijs dat dit de bruidskoe was. Het mag duidelijk zijn, dat maar er 
zelden zoveel discussie kon zijn over de vlekken van een koe. Na nog een glaasje en daarna de 
glaasjes en het ‘meuten’ onderweg, kwam de bruidskoe eindelijk op de plek van bestemming. 
Natuurlijk werd dit verhaal rondverteld. De afgang van de verdwenen bruidskoe werd 
uitgebreid besproken op de ‘brulfte’, met de nodige ooo’s en aaa’s en ‘ut tís toch wat’.  

 

November slachtmaand 

Tijdens de huisslacht van vroeger kwamen keurmeesters de dieren goedkeuren  die geschikt 
waren voor de slacht.  Dat gebeurde in de maand november. Dat heeft met de temperatuur te 
maken. Het slachten deed men op het moment dat de koude inviel. Het was bedoeld om de 
wintervoorraad aan te leggen. Omdat het vlees dan gedroogd moest worden werd er flink 
gestookt. En dat is natuurlijk niet prettig als het buiten warm is. Het gebeurde dus ook in 
oktober. November is volgens de taaldeskundigen de officiële slachtmaand, maar in oktober 
werd misschien wel net zo vaak geslacht. 
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Dat was een gezellige aangelegenheid. De buurt liep uit om te zien of het varken van de buren  
zwaarder en vetter was dan dat van hun. De hele zomer was het varken vet gemest met een 
pap van kleine aardappels, etensresten, melde en meel. En als dan de dag daar was dat de 
keurmeester het varken goedgekeurd had voor de slacht was iedereen opgewonden. De ketels 
met water stonden al voor dag en dauw op het fornuis te koken. Het stro lag uitgespreid en 
de leer stond klaar. Vervolgens werden die dieren door de huisslachter, meestal de plaatselijke 
slager, geslacht. Het oogsten van groenten en fruit en de inmaak ervan zorgde voor de voorraad 
voor de winter. Dan is het tijd voor de worstmakerij. In november werd er dus geslacht op de 
Velper. Eerst werden de resten spek gegeten. Je zag overal bij de boerderijen de geslachte 
varkens op ladders hangen. De buren kwamen ’s avonds op slachtvisite ofwel vetprijzen. Bij 
het aansnijden van een varken moest er een steentje spek worden aangetroffen in de 
schouders. Dan pas was het goed. En ook weer kwam de fles op tafel en werd er menig glaasje 
gedronken.  

Overgrootmoeder Aaltje van erve Zweerink (Kiekebeld) was erg zenuwachtig en zuinig, maar 
ook erg slim. Er was illegaal een varken geslacht. Het varken was bestemd om over de grens 
gesmokkeld te worden. Op een winteravond, eind november, werd het varken geslacht op de 
deel of in de oude schuur. Het werd aan stukken gesneden, het spek en de hammen werden 
bij de opa, hij was toen begin twintig jaar, op het lichaam gehangen; een ruime jacker (korte 
jas) er over heen en ‘door geet hen’. Het liefst door een gebied waar weinig kans was om iemand 
tegen het lijf te lopen. Opa was schaapherder van beroep; ze konden de extra opbrengst goed 
gebruiken. Veel wegen en paden in de gebieden naar de grens waren bij hem bekend als zijn 
dagelijkse broekzak. Er kwam echter volk aan de deur. De was veldwachter Oudelaar en de 
commies Rutgers. Ze werden hartelijk ontvangen door overgrootmoeder Aaltje. Zij vroeg: 
‘Willen jullie ook chocolademelk’? Ja, de heren hadden daar wel zin in want het was buiten 
erg koud en dan is een kop warme chocolademelk welkom. Overgrootmoeder Aaltje was erg 
zenuwachtig vanwege de clandestiene slacht die er op het erf plaats had gevonden. Ze vergiste 
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zich. In plaats van cacao deed ze een lepel vleeskruiden in de warme melk. De beide heren 
namen een slok van de 'extra' warme chocolademelk. Hoestend en proestend maakten ze dat 
ze buiten kwamen. Bij de waterput werden monden gespoeld die letterlijk in brand stonden 
van de Piment. Ondertussen was opa – met het spek en de hammen in zijn jas - via de zijdeur 
al  eem eind op weg via de smokkelpaden richting Duitse grens. 

 

 

Vader Willem kocht zijn eerste grasmaaimachine in 1925. Met dit tweepaardenwerktuig heeft 
broer Berend vele hectaren gras gemaaid, zowel op de Velper alsook in loondienst voor kleine 
bedrijven in de buurt. Berend heeft heel wat dingen uitgevonden die het dagelijks werk 
makkelijker maakten, zoals een waterleiding van de pomp naar de varkensschuur en het 
lichtschakelsysteem in de kippenschuur. Het licht ging daar toen op vaste tijden aan en uit. 
In de oorlog, toen er veel gekarnd werd, maakte hij een karntoestel dat door een motor werd 
aangedreven. Later maakte hij voor de tweeling van Hendrik loopfietsen. De jongens hebben 
daar veel plezier aan beleefd. 

 

Verhalen van de familie Maassen van den Brink 

Op oudejaarsavond werd een uitgebreide maaltijd gegeten. Tafeltjesavond’ is de 
oudejaarsmaaltijd met voornamelijk vlees op het menu. In Wierden gingen de gelovigen eerst 
naar de kerk en daarna (rond 19.00 uur) schaarden ze zich rond de eettafel. Tot de klok van 
twaalf at men  rollades, karbonades, kippenpoten, en gekookte achterbouten. En dan kwam 
de fles op tafel. De officiële term is: ‘Töafelkesoawnd’. Vroeger aten de mensen door de week 
maar weinig vlees, hooguit spek of worst. Met oudjaar werd daarom de schade ingehaald. Alles 
wat los en vast zat werd in de buurt weggesleept en op een vaste plaats bij elkaar gebracht. 
De gewoonte is ontstaan bij het weghalen van puthaken en die elders op een hoop te gooien. 
Het water putten gaf de volgende dag nogal wat problemen, vooral bij een lage waterstand. 
Later ontaardde die wegsleperij soms al dan niet opzettelijk, in schade. De inzet van 
veldwachters leek niet te vermijden. Maar ook daarbij bleek de jeugd vindingrijk. Net zoals bij 
het krentenweggeverhaal lukte het soms de veldwachter naar een andere buurtschap te 
lokken.  

In de herfst waren er nog aardappelen op het land. Na het rooien waren ze op een hoop bijeen 
gebracht om te drogen. Later zouden ze naar huis gebracht worden. Vader Willem had gezien 
dat er kapers op de kust waren. De hoop was kleiner geworden. Broer Klaas, in bezit van een 
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jachtgeweer, nam stelling op het land in de buurt van de aardappelen. Binnen een uur 
naderden twee schimmen met zakken. Een schim droeg een brandende stallantaarn die 
vervolgens bij de aardappelen werd opgesteld. Aan weerszijden van de lantaarn starten de 
zakkenvullers met het ‘garderen’ van de aardappelen. Intussen had Klaas een patroon uit zijn 
broekzak gehaald en zijn vuurwapen geladen. Hij legde aan en door het vizier zag hij de korrel 
voor de lantaarn in beeld komen. Na het overhalen van de haan kwam de knal en vloog het 
lampenglas in splinters uiteen. Tegen het wit van de berken bleven twee weghollende 
schimmen nog even zichtbaar. In de haast waren ze de deels gevulde zakken vergeten mee te 
nemen. Het was weer een verhaal om te vertellen op een lange winteravond.  

De korrel in deze uitdrukking is volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale 
(2006) een richtmiddel op een vuurwapen (een vizier); een metalen punt of knopje boven op 
de loop, dicht bij de mond van het wapen. De vorm hiervan deed denken aan een 
graankorrel. Iemand of iets op de korrel nemen betekende aanvankelijk: 'iemand of iets onder 
schot nemen, erop mikken'. 

 

 

 

De tweede wereldoorlog 

De economie trok na de crisis  geleidelijk aan en hield verband met de dreiging van de tweede 
wereldoorlog. De grote mogendheden gingen zich bewapenen, Duitsland voorop. Die hadden 
al een groot militair arsenaal opgebouwd en begonnen met de aanleg van autobanen. 
Nederland versterkte de kazematten bij de waterlinies. Broer Hendrikus werd opgeroepen voor 
de mobilisatie. Hij was in 1922 als dienstplichtig soldaat in dienst geweest. Nederland had 
een leger onder de wapenen van een half miljoen soldaten.  Het was nieuwjaarsdag 1945 dat 
in de buurt van de Velper plotseling Duitsers verschenen. Ze beveelden dat vier buren van 
Hendrik op staande voet hun huizen moesten ontruimen. Duitse officieren hadden ruimte 
nodig en waren betrokken bij de opbouw van de startbaan voor de V1 in het Haarbos aan de 
Ypeloweg. 
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De lanceerbanen in Rijssen, Wierden en Almelo werden ondanks het uiterst slechte weer voor 
het betonwerk, met kracht doorgezet en zij kwamen binnen vijf weken geheel voor gebruik 
gereed. Om 10 uur op 15 februari kon het vuur te Almelo worden geopend, nadat de 
startbanen te Wierden en Rijssen reeds drie weken eerder haar eerste vliegende bommen 
hadden gelanceerd. Zestien startbanen waren voltooid en acht lanceerplaatsen werden niet 
verder afgewerkt. Een geheel gereedgekomen startplaats in het Nijreesbos bij Almelo werd na 
korte tijd gedemonteerd. Deze was nooit gebruikt omdat er een fout in de plaatsing aan het 
licht was gekomen. Met zekerheid kan worden aangenomen dat de Duitsers minstens 
vierentwintig V1 bases in Oost-Nederland hadden geprojecteerd, maar dat slechts vijftien 
startbanen zijn voltooid om de vliegende bommen te lanceren. 

 

Zandinksweg richting het Haarbos 
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Bomkrater in Ypelo 

De Duitsers vorderden de Koepel van Smits, de Brem van Ten Bruggencate en de woningen 
van broer Hendrikus en Gerrit van Dijk. Smits vertrok naar Almelo, Ten Bruggencate naar de 
villa Huurnerheem bij Wierden, Hendrikus is met zijn vrouw Stien en hun kinderen in de 
schuur van de Velper gaan wonen en Van Dijk vond onderdak bij zijn moeder. Die verhuizing 
kwam hard aan want het was een strenge winter.  

 

Villa Huurnerheem 
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Een paar weken later kwam het bericht dat de familie Maassen van en Brink ’s nachts niet in 
hun huis mocht blijven. Dat was vanwege het dreigende gevaar van vallende V1 raketten. Als 
die uit koers raakten konden ze overal terecht komen. Er zijn toen veel van die vliegende 
bommen voortijdig naar beneden gekomen. Als het bij de start mis ging omdat de motor niet 
aansloeg vielen ze na enige tijd naar beneden. Soms al heel snel. Er volgde dan een enorme 
explosie zoals op een woonwijk in Almelo en op de Huttenwal te Rijssen. In Almelo is een 
gedenkteken opgericht in het Rosariumpark ter herinnering aan het neerkomen van de bom 
op het Rosarium. De eerste V1 raket die werd afgeschoten kwam aan de kant van de 
Rijssensestraat terecht, dicht bij de Velper. Hendrik kreeg het bevel om met de paarden de 
raket weg te slepen. Dat lukte niet en een voorbijkomende Duitse kraanwagen heeft het 
gevaarte uit de berm getrokken nadat de ontsteking was verwijderd. Hendrik met zijn gezin 
en het gezin van Dieks en Stien hebben vanaf toen tot het eind van de oorlog in de schuur 
van Timmerman landbouwwerktuigen geslapen.  
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Timmerman landbouwwerktuigen, Rijssensestraat 

Vader Willem en moeder Grietje bleven bij broer Willem in Rijssen. Op goede vrijdag werd op 
de Veluwe een aanslag gepleegd op een hoge Duitse officier. De Duitsers hebben toen als 
wraak een aantal gevangenen uit Almelo opgehaald. Een deel daarvan is aan de Almeloseweg 
te Wierden vermoord. De overigen werden een eindje voorbij de Velper vermoord aan de 
Grimbergerweg. De lijken moesten daar tot zaterdag blijven liggen. ’s Avonds hebben mannen 
uit Wieren de lijken op een platte boerenkar opgehaald. Toen vlakbij de Velper een V1 ontplofte 
werden twee jongemannen gedood. De schoonzoon van buurman Wild en een onderduiker uit 
Zeeland hebben aan de raket staan prutsen. De oorlog heeft diepe wonden geslagen in menig 
gezin. 

Aan het eind van de tweede wereldoorlog bouwden de Duitsers in Oost-Nederland diverse 
lanceerbanen voor V1's. Deze zogenaamde 'Vergeltungswaffe' werd richting Antwerpen 
gelanceerd om schade te veroorzaken aan de geallieerde troepen en aanvoerlijnen. Dat lukte 
maar gedeeltelijk dankzij de inzet van geallieerde luchtdoelartillerie dat veel V1’s naar beneden 
wist te halen. Ook de onbetrouwbaarheid van de V1 zorgde ervoor dat veel projectielen hun 
doel niet bereikten of op onbedoelde plaatsen terecht kwam. Het is dus begrijpelijk dat het 
wapen angst zaaide onder de bevolking. Zolang de motor pruttelde was er niets aan de hand, 
maar o wee als de motor er de brui aan gaf. 

De V1 baan werd vanaf eind 1944 opgericht in het Haarbos tussen de Ypeloweg en de 
Enterweg, uiteraard in het diepste geheim. Een aantal direct omwonenden van het dennenbos 
werd daarom, zonder enige kennisgeving vooraf, door NSB-burgemeester Regout en een 
ambtenaar gesommeerd hun boerenbedrijf met hun gezinnen en levende have onmiddellijk te 
verlaten. 

Vanaf donderdag 25 januari 1945 werd er daadwerkelijk gelanceerd. Met zekerheid kan 
geconcludeerd worden dat er gemiddeld zeven V1’s per dag zijn verschoten; de drukste dag 
was 8 maart met maar liefst eenentwintig gelanceerde V1’s. De kortste tijd tussen twee 
lanceringen werd op 19 februari genoteerd: slechts acht minuten. In totaal zijn er vanuit het 
Haarbos zo’n vierhonderdvijftien bommen verschoten. Dat is drieenhalf procent van het totaal 
vanuit Nederland verschoten V1’s in de richting van onze zuiderburen. De laatste vliegende 
bom werd op 29 maart 1945 afgevuurd waarna de baan werd vernietigd en de Duitsers zich 
terugtrokken. Bron: de Wiezer. 
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V1 installatie in het Haarbos 
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Restanten van de grondplaten van de V1 installatie in het Haarbos. 

Eind dertiger jaren, toen de oorlogsdreiging dichterbij kwam, ging ook Nederland zich 
bewapenen. De gewone mensen geloofden echter niet in oorlog. Nederland was immers ook 
neutraal gebleven in de Grote Oorlog? Broer Berend was echter van mening dat ook Nederland 
betrokken zou worden bij de oorlog. Omdat Berend mank liep was hij bang voor het nationaal 
socialisme. Die tolereerden geen mensen met afwijkingen, zowel geestelijk als lichamelijk. Op 
vrijdag 10 mei 1940 werd de familie door Berend wakker gemaakt. Het was op de verjaardag 
van Gerrit, die dertig jaar werd. Berend meldde dat er eskaders vliegtuigen over kwamen die 
van het oosten naar het westen vlogen. 
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Het bovenstaande vliegtuig, een ME 262, was de eerste operationele straaljager die in de 
tweede wereldoorlog op grote schaal werd ingezet. De ME 262 was bedoeld als jachtvliegtuig 
maar werd op bevel van Hitler omgebouwd tot jachtbommenwerper. De Messerschmitt 262 
bleek echter niet geschikt als bommenwerper omdat het vliegtuig door de hoge snelheid niet 
te controleren was. 

Al snel kwam de boodschap via de radio dat de Duitsers Nederland waren binnengevallen. Die 
morgen rond 09.00 uur kwam er al een trein vol Duitse soldaten langs, richting Deventer. 
Broer Hendrikus was als militair al eerder opgeroepen en werd in Voorschoten gelegerd. In  
de loop van 1939, vanaf de mobilisatietijd, werd de mensen geconfronteerd met allerlei 
distributiemaatregelen, onder andere voor veevoer. Er kwam voor de boeren een verplichte 
levering van melk, vlees, graan en aardappelen. De controle hierop was gemakkelijk omdat 
Nederland alles betreffende voeding voor mens en dier had geregistreerd. En ging geen dag 
voorbij of er werden nieuwe maatregelen genomen. Een groot deel van het voedsel ging over 
de grens. Maassen van den Brink heeft zich altijd verzet door zoveel mogelijk voedsel 
rechtstreeks, tegen een betaalbare prijs, aan de mensen te leveren. Veel mensen vonden 
onderdak op de Velper. Er waren problemen omdat jong en oud onder de luizen zaten. Zelfs 
schurft kwam voor. De familie Oosterwijk uit Gouda (vader, moeder en vier kinderen in de 
leeftijd van vijf tot twaalf jaar) kwamen te voet naar Reckum. De moeder was net na een zware 
operatie uit het ziekenhuis ontslagen. De kinderen zaten soms in de eigengemaakte kar met 
een dakje er op. Maar het was zo koud dat ze liever gingen lopen. Onderweg hadden ze in een 
opvangcentrum geslapen. Vader Oosterwijk vroeg of ze bij de Velper een nacht mochten 
blijven. De kinderen waren echter ziek geworden en mochten van de dokter de deur niet uit. 
Ze zijn een week gebleven. Ze zijn met de kar vol voedsel teruggegaan. Ook Maassen van den 
Brink was op voedselbonnen aangewezen en moest zoeken om aan melk, boter, vlees en graan 
te komen. 

In de tweede wereldoorlog werd er illegaal geslacht, ook bij de Velper. Berend Maassen van 
den Brink was er goed in. Hij was actief in de ondergrondse en vervoerde wapens, zoals 
machinegeweren, munitie en pantservuisten. Het verzet kreeg die wapens via 
luchtdroppingen. Het transport over de weg gebeurde altijd midden op de dag met paard en 
wagen onder een deklading. Op een middag was de ondergrondse bij de Velper in de schuur 
aan het oefenen. Dat deden ze met pantservuisten onder leiding van een Engelse instructeur. 
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Midden in de les kwam er bericht dat de Duitsers in de buurt bezig waren met huiszoekingen, 
op zoek naar onderduikers. De commandant bleef rustig en gaf instructies voor het innemen 
van posten bij de deuren met een geladen machinegeweer. Het bevel was zodra de Duitsers 
zich in de schuur lieten zien er zonder pardon geschoten zou worden. Gelukkig kwamen ze 
niet en de pantservuisten zijn nooit gebruikt. Op een nacht toen de geallieerde vliegtuigen 
weer eens op weg waren naar Duitsland, wekte Berend de familie. Er kwam een brandend 
vliegtuig naar beneden. Berend was zo door het oorlogsgebeuren geobsedeerd dat hij vaak in 
de nacht buiten wandelde om naar de overkomende vliegtuigen te kijken. Moeder Maassen 
van den Brink, Aaltje en Hendrik en dochter Grietje holden half aangekleed naar buiten. Het 
aangeschoten vliegtuig daalde angstaanjagend snel en vloog recht op hun af. Het vliegtuig 
verloor daarbij, al ronddraaiende, steeds meer hoogte. Het kwam binnen de kortste keren als 
een brandende fakkel een paar honderd meter achter erve de Velper neer. Het was een 
vliegtuig van de geallieerden en nadien bleek dat er drie mensen de dood in het vliegtuig 
hadden gevonden. De overigen hadden zich met hun parachute in veiligheid gebracht. De 
verongelukte vliegeniers zijn begraven op de begraafplaats aan de Appelhofweg te Wierden. 

 

Sabotage aan het spoor door de KP op 6 mei 1943, gevolg een ontspoorde goederentrein tussen 
Wierden en Rijssen. 

 

 

Achter de boerderij van Maassen van den Brink is een V1 neergekomen die vanaf het Haarbos 
was afgeschoten. De schoonzoon van buurman Wild en een onderduiker uit Zeeland hebben 
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aan de raket staan prutsen. Vermoed wordt dat ze aan de ontsteking zaten waarbij een 
explosie volgde. Beide mannen werden gedood; het was op de dag voor de bevrijding. Vlak 
voor de bevrijding lag de Velper een nacht onder vuur van oprukkende Canadezen. Ze schoten 
vanuit hun posities granaten op de villa de Brem. Daar hadden de Duitsers een 
commandopost ingericht. In de Velper was wel een schuilkelder maar die was bij lange na niet 
bestand tegen de grote granaten. Rondom de boerderij zijn wel projectielen terecht gekomen. 
Beide paarden en een koe lagen de volgende morgen dood in de wei. Nog diezelfde nacht 
vluchtte de familie Maassen van den Brink naar Notter. Ze kregen onderdak bij Roelofzen en 
beleefden met hen de bevrijding. Ze kregen paarden in bruikleen. Dat waren dieren die de 
Duitsers in hun overhaaste vlucht hadden achtergelaten. 

Het huis van Jacob Draayer werd geraakt door een granaat. Ook waren er tijdens gevechten 
Duitsers ingekwartierd die er een zwijnenstal van maakten. Wat er nog over was aan spek en 
dergelijke werd meegenomen naar een vluchtadres. De kippen waren echter niet aan de Duitse 
kok ontsnapt. Het gezin van Jaap (Jacob) moest meerdere keren het veld ruimen, mede door 
de gevaarlijke ligging aan de spoorlijn naar Zwolle. Menige brisantbom werd in die omgeving 
door de bevrijders vanuit een vliegtuig gedropt. De Eerste Esweg van toen heet al jaren Looweg. 

 

Jacob (Jaap) Draayer (rechts) 

Op 14 mei 1943 stortte om 02.53 uur in de buurtschap Rectum de Handley Page Halifax 11 
bommenwerper HR790, Code MH, van het 51ste Squadron neer. Dit toestel, dat om 23.54 uur 
was opgestegen van vliegbasis Snaith in Yorkshire, maakte deel uit van driehonderdvijftig 
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bommenwerpers die de stad Bochum in het kader van de 'Battle of the Ruhr' moesten 
aanvallen. Even na het afwerpen van de bommen werd het vliegtuig getroffen door een regen 
van granaten die door een plotseling opduikende Duitse nachtjager werden afgevuurd. De 
piloot, G.W.H. Byres, probeerde het brandende toestel onder controle te houden, maar toen 
dat na enige tijd niet meer lukte, kreeg de bemanning het bevel de Halifax te verlaten. Drie 
van de zeven militairen wisten zich niet tijdig in veiligheid te brengen en kwamen om. Dit 
waren sergeant-boordwerktuigkundige G. Steer, flight-sergeant J.A.C. Jacobs en sergeant-
boordschutter C. Stringer. 

 

Johan Koers, links, getroffen door een granaatscherf; hij verloor een been. 

Op een middag was er weer eens een bomalarm. Het personeel van bakker Morsink wachtte 
in de kelder tot het sein ‘veilig’ werd gegeven. Bakkersknecht Johan Herman Koers,  die Jehan 
werd genoemd, zat in de vensterbank te lezen. Toen er een granaat naar beneden kwam werd 
hij geraakt door een scherf. Johan Koers werd naar het ziekenhuis gebracht waar zijn been 
werd afgezet. Op de foto zie je hem, samen met een medepatient, in een ziekenkamer van het 
ziekenhuis te Almelo. Hij kreeg een houten prothese en een aangepaste donkerblauwe 
Wolseley, een handbestuurde auto, speciaal voor hem ontworpen. Johan Koers was getrouwd 
met Alie Cremer uit Uithuizermeden (Groningen). Zij was het dienstmeisje van dominee 
Jansen. De dominee was getrouwd met Mina Morsink, van bakker Morsink. 
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Elisabeth Lutraan (1923-1944) 
 
 
Wanneer u vanaf het station door de Stationsstraat richting centrum loopt, kan het gebeuren, 
dat u voor het woonhuis op nummer 29 iets opvalt. Een klein koperen plaatje tussen de 
stoeptegels. U zou er zo over kunnen struikelen. Wanneer u meer moeite neemt om ernaar te 
kijken, ziet u het volgende op deze ‘struikelsteen’ geschreven staan: 

Hier woonde Elisabeth Lutraan Geboren 1923 Vermoord 31.1.1944 Auschwitz 

U weet misschien dat hier de Joodse familie de Haas heeft gewoond.  

Struikelstenen, beter bekend als Stolpersteine, zijn ook in Wierden geplaatst ter 
nagedachtenis aan de Joodse inwoners die tijdens de oorlogsjaren op transport zijn gesteld 
en vermoord werden in concentratiekampen. 

Waarom een Stolperstein met de naam van Elisabeth voor de woning van de familie de Haas? 
Ter nagedachtenis aan meneer en mevrouw de Haas zijn eerder al  Stolpersteine geplaatst 
voor de woning in Borne, hun onderduikadres. Daar zijn zij opgepakt en afgevoerd. Een 
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Stolperstein wordt maar één keer geplaatst. Elisabeth Lutraan was in de beginjaren van de 
oorlog als dienstmeisje voor dag en nacht aan het werk bij de familie De Haas. Zij stond  in 
Wierden ingeschreven op dit adres: Stationsstraat 29. 

Elisabeth was het jongste kind van Izak Lutraan en Helena Pagrach. Over haar wordt verteld, 
dat zij een vriendelijk meisje was. Elisabeth, door haar familie Betje genoemd, is geboren op 
3 augustus 1923 aan de Stationsstraat in Raalte, op een steenworp afstand van de synagoge.  

 

De kersttrein van Wierden 

Vanaf de zomer van 1944 voeren geallieerde jachtvliegtuigen steeds vaker beschietingen uit 
op treinen, schepen en vrachtwagens. Zo proberen ze de logistiek van de Duitse strijdkrachten 
lam te leggen. Op eerste Kerstdag van dat jaar rijdt een trein met veertienhonderd 
dwangarbeiders richting Duitsland. Engelse Spitfires beschieten de locomotief bij het station 
van Wierden. Vier dwangarbeiders worden gedood, maar ongeveer driehonderd weten te 
ontsnappen met hulp van de dorpelingen. Ze vinden onderdak in Wierden en omgeving. De 
meesten van hen kwamen van de Zeeuwse en Zuid Hollandse eilanden en waren opgepakt 
tijdens Duitse razzia’s. Op 20 december 1944 had SS-und Polizeiführer Rauter bevel gegeven 
aan de Grüne Polizei om duizenden Nederlanders bijeen te drijven en op transport te zetten 
naar Duitsland. Daar moest men werkzaamheden verrichten aan de vernielde wegen en 
spoorlijnen en puin ruimen. Zo ging het ook op Goeree Overflakkee, Schouwen Duiveland en 
in Noord Holland. 

Het lot van deze dwangarbeiders onderweg naar Duitsland leek bezegeld totdat Engelse 
Spitfire jachtvliegtuigen de trein beschoten. Bijna tweeduizend van hen wisten direct te 
ontsnappen. Velen mengden zich onder de kerkgangers die hen in hun midden opnamen en 
hen zo naar veiliger plaatsen loodsten, zoals zolders, kelders en schuurtjes. De gewonden 
werd eerste hulp geboden in de openbare lagere school aan de Stationsstraat (nu Rabobank) 
die destijds als noodhospitaal was ingericht. Later werden zij naar het ziekenhuis in Almelo 
overgebracht. Zo’n twaalfhonderd dwangarbeiders werden door Duitse soldaten meegenomen 
en opgesloten in de textielfabriek van de firma Scholten (Scholco) aan de Violenhoeksweg. Ook 
daar wisten de Wierdenaren tientallen dwangarbeiders te bevrijden. ‘s Avonds rond zessen 
stond een andere trein klaar om de dwangarbeiders uit de fabriek alsnog naar naziduitsland 
te transporteren. Tijdens het overbrengen van deze groep naar de trein slaagde nog eens 
enkele tientallen van hen er in om met Wierdense hulp te ontsnappen en een veilig heenkomen 
in het dorp te zoeken. Het dorp zat die avond vol met gevluchte dwangarbeiders, waarvan er 
soms vijf of meer bij één gezin waren ondergedoken. De volgende dagen vonden nagenoeg alle 
driehonderd ontsnapte dwangarbeiders een veilige schuilplaats in het Wierdense buitengebied 
en in omliggende plaatsen. Dat was dankzij de goede samenwerking tussen de verzetsgroepen 
en de overige bevolking. Een bijzonder staaltje van gemeenschapszin dat binnen zeer korte 
tijd werd gerealiseerd. 

Op 17 mei 1947 twee jaar na de bevrijding van Nederland, schonken de voormalige 
dwangarbeiders een monument aan Wierden uit dankbaarheid en ter nagedachtenis van de 
vier slachtoffers. Het staat vlakbij het station waar ‘de kersttrein van Wierden’ werd beschoten. 
Veertig van de ongeveer elfhonderd naar Duitsland afgevoerde dwangarbeiders keerden nooit 
meer terug. Bron: Liberation Route Europe. 
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Station Wierden 1947 

 

De slag om Wierden 

Wierden bleek een zware noot om te kraken te zijn. De Duitsers hadden kennelijk besloten 
hier zo lang mogelijk stand te houden. Dat had kwalijke gevolgen voor de bevolking, die vijf 
dagen en nachten werd blootgesteld aan kanonnenvuur. Wierden kon voor de vijand amper 
van belang zijn omdat Canadese troepen de plaats al in het oosten en noorden waren 
gepasseerd. Mogelijk hoopte men door stand te houden concentratie van de 4e Tankdivisie in 
de sector Meppen uit te kunnen stellen. Op 5 april 1945 trokken tanks van het South Alberta 
regiment samen met infanteristen van Algonquin en gesteund door de Almelose Binnenlandse 
Strijdkrachten naar het ten noorden gelegen Aadorp om er een doorbraak te forceren. Veel 
voortgang werd er niet gemaakt, het verzet was te fel. In de nacht van 5 op 6 april 1945 kreeg 
majoor George Cassidy van de Algonquins order door een verassingsaanval een bruggenhoofd 
te vormen bij fabriek van Ten Bos. Aanvankelijk liep de patrouille naar wens, maar bij het 
kanaal werden de Canadezen vanuit Wierden ongenadig onder vuur genomen. Bij het 
aanbreken van de dag liep de aanval vast. Tegen de middag werd een nieuwe poging 
ondernomen, nu met hulp van tanks en bulldozers. 

De laatsten werden ingezet om over de weg liggende bomen op te ruimen, maar andermaal 
strandden de acties in het afweervuur. Cassidy kon tenslotte niks anders doen dan het bevel 
geven terug te trekken. Zijn eenheid had  eenendertig man verloren. Weer kwam het geschut 
in actie, nu tegen de vijand ten oosten van het Twenterijnkanaal bij Bornerhoek, maar de 
Duitsers wisten van geen wijken. De weg van Wierden naar Almelo werd door een antitank-
kanon bestreken en er was geen zicht op een spoedige doorbraak. Op 6 april 1945 begonnen 
de Algonquins tegen de middag een grote zuiveringsactie bij Aadorp, waar de jonge 
parachutisten van de Herman Goering Divisie zich in de boerderijen hadden verschanst. Het 
War Diary van het regiment geeft bijzonderheden:  
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Een carrierpatrouille verliet Almelo en trok naar de spoorlijn in noordelijke richting. Het was 
haar taak een groep van ongeveer honderdzestig  Duitsers, die bezig waren met bruggen op te 
blazen, onschadelijk te maken. De voorste carriers werden beschoten en vlammenwerpers 
werden te hulp geroepen. Deze schoten zes tot acht boerderijen in brand waar twintig of meer 
Duitsers werden gedood en vijftien gevangen werden genomen. Daarna werd deze sector met 
weinig weerstand gezuiverd. Om 13:30 uur ging een compagnie met tanksteun en twee boten 
naar voren om een bruggenhoofd te vestigen. De vijand concentreerde al zijn vuurkracht op de 
aanvalssector en een van de pelotons verloor veertien man bij een vergeefse poging door te 
breken. Verscheidene tanks ontsnapten nauwelijks aan het verwoestende kanonvuur. Al onze 
secties, op een na, waren gedwongen zich terug te trekken. Na hergroepering in Almelo gingen 
de Algonquins weer naar het kanaal voor een nieuwe actie.  

Ook deze leverde het gewenste resultaat niet op en de luitenants Richard en Dirassar verloren 
hun leven. ’s Middags werd gemeld dat de vijand zich in aanzienlijke sterkte bij het kanaal 
samen trok. Deze informatie werd bevestigd door de plaatselijk verzetsmensen, ‘die 
schitterend werk doen bij het verstrekken van inlichtingen’. Om 20.15 uur werd weer een 
aanval ondernomen, nu met steun van mortieren en ditmaal werd het doel zonder verliezen 
bereikt. Op zaterdag 7 april 1945 liepen alle Canadese aanvallen vast op hevig en accuraat 
kanonsvuur. Er zat niets anders op de Typhoon vliegtuigen te hulp te roepen, maar ook dat 
leidde niet direct tot succes. Het enige pluspunt van de dag was dat de Canadezen stand 
hielden. In de nacht van 7 op 8 april breidden ze hun bruggenhoofd bij de fabriek van Ten 
Bos enigszins uit, maar Wierden bleef vooralsnog onbereikbaar. 

Tientallen Wierdenaren hadden inmiddels Wierden verlaten om elders, vooral in Vriezenveen 
en omgeving, een goed heenkomen te zoeken. Om de bewoners in het frontgebied aan het 
Twenterijnkanaal zoveel mogelijk te vrijwaren van gevaren onderweg, ging een bewoner naar 
de Canadezen met het verzoek om een vuurpauze. Dat werd ingewilligd en zowaar staakten 
ook de Duitsers voor korte tijd het vuren. De groep vluchtelingen kwam veilig aan bij 
dansgelegenheid en café De Mosterdpot, achter de Canadese linies. Ook op zondag 
handhaafden de Duitsers aanvankelijk hun verzet in Wierden. Weer werden Typhoons tegen 
hen ingezet, ook tegen het kanon, wat weer veel schade in het dorp aanrichtte. Opnieuw bleef 
het kanon onbeschadigd. Tegen het vallen van de avond maakten de Duitsers aanstalten weg 
te trekken in de richting van Rijssen en Nijverdal. Blijkbaar vreesden ze dat langer 
standhouden in Wierden onvermijdelijk tot omsingeling zou leiden. In de nacht van 8 op 9 
april bliezen ze de aftocht. 

Toen het licht werd zagen verbaasde Wierdenaren dat er geen Duitser meer in hun dorp te 
bekennen viel. Om 07.00 uur arriveerden de eerste Algonquins, weldra gevolgd door 
pantserwagens. Na vijf dagen en nachten van onafgebroken strijd was Wierden vrij. De 
Canadezen waren bijzonder te spreken over de hulp die ze bij de strijd om Aadorp en Wierden 
van verzetsmensen had gekregen. Enkele BS-ers slopen enige malen door de Duitse linies en 
keerden met waardevolle informatie over de vijandelijke sterkte en posities terug. Herbert 
Michel uit Aadorp was de held van de dag toen hij moederziel alleen veertig militairen van de 
Hermann Goering Divisie bewoog zich aan hem over te geven. Samen met Sietze Dijkstra 
voerde hij hen af naar Almelo waar hij zijn gevangenen aan de Canadezen overdroeg. Na de 
val van Wierden werd de opmars voortgezet in de richting van Rijssen en Enter. Steeds meer 
Duitsers gaven zich over. Bron: Battlefieldtours. 
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Op 9 juli 1945 wordt er in het dorp een plaquette onthuld ter herinnering aan het Algonquin 
regiment die Wierden na zware gevechten bevrijdde. Naast het monument staan van links 
naar rechts: Major Robert Saville,  Major L.C.  Taylor.  
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Aanrijding vrachtwagen met auto van Duitse bezetter aan het begin van Nijverdalsestraat 
Wierden. Zicht op winkel van Noltus. 

 

 



113 
 

Johan Gottemaker (1907-1940) sneuvelde bij de Grebbeberg 
 

 
1937, trouwfoto van Johan Gottemaker (1907-1940) en Egberdina Schipper (1906-1997); uit 
de collectie van J. de Jong-Gottemaker. 

 

Nadat het Nederlandse leger op 15 mei 1940 was gecapituleerd begon een spannende tijd voor 
de familieleden van de militairen. De familie vroeg zich af wat hun zoon, vader of broer 
allemaal hadden meegemaakt en of ze überhaupt de oorlog hadden overleefd. Van sommigen 
werd lange tijd niets gehoord, van anderen kwam al snel bericht. De Wierdense Egberdina 
Gottemaker-Schipper echter wachtte tevergeefs op een goed bericht. Johan Gottemaker was 
op maandag 13 mei 1940 rond half drie in de middag gesneuveld in de gevechten met de 
Duitse troepen. F. Noltus heeft in 1983 erover gepubliceerd. 

Johan Gottemaker werd op 10 juni 1907 geboren te Hoge Hexel. Hij was de tweede zoon van 
boer Albertus Gottemaker (1866-1942) en diens vrouw Aaltjen Stokman (1871-1935). 
Gottemaker senior was weduwnaar met vijf kinderen van Johanna Holtink (1870-1903).  
Johan werd katoenwever bij Ten Cate in Nijverdal. Hij trouwde op 10 juni 1937 te Wierden 
met Egberdina Schipper (1906-1997), dochter van metselaar Johan Schipper (1880-1952) en 
Dina Wevers (1883-1966). 

Johans militaire loopbaan begon volgens de defensie-archieven in 1924 met een vrijwillig 
dienstverband bij het ‘Vrijwillige Landstorm Verband Zwolle- Assen'. De Vrijwillige Landstorm 
was een leger van bewapende burgers dat opgericht werd ter ondersteuning van het reguliere 
leger; eigenlijk een voorganger van het Korps Nationale Reserve (NATRES).  Op donderdag 23 
juni 1927 werd zijn vrijwillige dienstverband omgezet in een gedwongen dienstverband. Johan 
werd op die dag ingelijfd bij het 19e Regiment Infanterie (19RI). Dit Regiment is in 1913 
opgericht. Gottemaker was maar kort in dienst, tot 4 augustus 1927. Daarna ging hij groot 
verlof. Na wat korte herhalingsoefeningen in 1930, 1933 en 1939 moest hij op dinsdag 29 
augustus 1939 voor langere tijd opnieuw zijn militaire uniform aantrekken. De dag ervoor 
was de algemene mobilisatie afgekondigd en ook lichting 1927 werd opgeroepen. 
 

Gottemaker was bij de inval van de Duitsers dienstplichtig soldaat bij de 3e Compagnie van 
het 3e Bataljon van het 19e Regiment Infanterie (3-III-19RI). Deze Compagnie bevond zich in 
de nacht van 12 op 13 mei 1940 in een opstelling bij het Valleikanaal ten noorden van het 
dorp Achterberg. Samen met een andere compagnie was men onderdeel van de voorpostenlijn. 
Ze moesten de eerste klappen opvangen van de vier keer zo sterke Duitse overmacht. De 
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voorposten waren geimproviseerde stellingen, opgebouwd uit grond, zandzakken en hout. 
Johan Gottemaker is dus ook zeer waarschijnlijk ergens in deze voorposten gesneuveld. 

Hij overleed op 13 mei 1940 rond half drie in de middag. De gevechten hebben meerdere dagen 
geduurd. De chaos was groot en de  exacte plaats van overlijden is niet achterhaald. 
Waarschijnlijk was dat ten oosten van Achterberg, ergens tussen de spoorlijn aan de zuidelijke 
Meentweg, Weteringsteeg en Friesesteeg. Het vermoeden is dat het lijk – net als dat van vele 
anderen – enige tijd is blijven liggen, tot het naar de Grebbeberg werd overgebracht. Direct na 
de capitulatie werd op de top van de Grebbeberg, onder leiding van de Duitsers, een 
begraafplaats ingericht waar zowel Nederlandse als Duitse gesneuvelden werden begraven. 

 

Het paard van heide 

 
In Wierden werden na de bevrijding, tijdens het bevrijdingsfeest van 1946, bogen gemaakt. 
Een van de locaties was bij de cooperatie en één voorbij het Hoge Hexel bij de landal huizen. 
Bij de cooperatie stond in het weiland, rechts van de bocht in de weg (vanuit Wierden), een 
paard van heide. Het skelet was van gaas. Het thema was de paardendiefstallen door de 
Duitsers. Op het bord bij het paard stond: ‘de moffen nemen paarden mee; mangs één, mangs 
beide; maar het lao bouwde stiekem vedan, al is het maar een paard van heide’. 
 
Tante Mina Borkent vertelt ook over de familiebanden Enter, Wierden en Notter. De moeder 
van Mina Borkent (van de Hexelseweg) is Elisabeth van de Riet uit Notter. De broer van 
Elisabeth, Hendrik Jan, is getrouwd met Marie ten Brinke van de Smid uit Enter. Ze zijn gaan 
wonen bij zijn ouders in Notter. Riek, de zuster van Elisabeth, was geestelijk beperkt. 
Elisabeth van de Riet is grootgebracht bij Diekemeuje Baan van de steenfabriek te Rijssen. 
Toen Elisabeth vier jaar was is haar moeder overleden. Broer Hendrik Jan is uitbesteed bij 
Tijhuis aan de Schapendijk in Notter. De kinderen kwamen weer thuis wonen toen vader Jan 
Hendrik van de Riet hertrouwde met de weduwe Gesina. De moeder van tante Mina, Elisabeth 
van de Riet, is een nicht van mijn opa Koers. De vader van mijn opa Koers was een oom van 
Elisabeth. De vrouw van de vader van opa was een zuster van de vader van Elisabeth, de 
moeder van tante Mina Borkent. Geen wonder dat buitenstaanders er niets van snappen. 
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Bommen op Wierden 

 

3 augustus 1942 In het perceel kadastraal gemeente Wierden sectie G No. 1377 is een 
blindganger aanwezig. Dit CE werd op 11 juli 1942 afgeworpen (inv. nr. 1337)  

10 augustus 1943 Op een stuk bouwland, gelegen aan de Schanshekweg in de gemeente 
Wierden, werd een apparaat/voorwerp gevonden dat zeer waarschijnlijk uit een vliegtuig 
afkomstig was (inv. nr. 1337)  

16 december 1943 Een Duits jachtvliegtuig heeft een noodlanding in het buurtschap Notter, 
nabij de Klokkendijk, gemaakt (inv. nr. 1337)  

4 januari 1944 2 „benzinetanks‟ van vliegtuigen neergekomen op het grondgebied van de 
gemeente Wierden: buurtschap Notter en de Almeloscheweg (inv. nr. 1337)  

23 januari 1944 Enkele bommen neergekomen in de buurtschap Op den Brakenbelt, 
gemeente Wierden. Betrekkelijk dichtbij elkaar waren verse bomtrechters in het land 
aanwezig. Eén vermoedelijke blindganger was ongeveer midden in het perceel 
Brakenbeltsweg 44 neergekomen (inv. nr. 1337)  

31 mei 1944 Personentrein beschoten door 9 geallieerde vliegtuigen. De trein was op weg 
van Zwolle naar Almelo en bevond zich juist bij station Wierden. De vliegtuigen hadden 
eerder een Wehrmachtstrein op het grondgebied van Almelo onder vuur genomen (inv. nr. 
1337)  
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12 juni 1944 „Een soort gasballon‟ neergekomen in de gemeente Wierden, „Hoogeluchtsweg‟ 
(inv. nr. 1337)  

 

 

V1, vliegende bom 

Nacht van 24 op 25 juli 1944 Op ca. 50 meter achter de woning van weduwe J. van Haselen, 
Vriezeveenscheweg 48 te Wierden, is een vliegtuig neergestort. Dit vliegtuig was zo goed als 
geheel verbrand. Het betrof een tweemotorig Duits jachtvliegtuig (inv. nr. 1337)  

5 september 1944 Duitse vrachtauto van de Wehrmacht door een Amerikaans jachtvliegtuig 
onder vuur genomen ter hoogte van de Rijksweg Wierden – Nijverdal. Het jachtvliegtuig 
raakte tijdens de duikvlucht de top van een boom en stortte neer in een heideveld, alwaar 
het in de brand vloog. Het betrof een „eenmansjager‟ (inv. nr. 1337)  

6 september 1944 Auto‟s van de Wehrmacht door Amerikaanse jachtvliegtuigen beschoten 
bij het Arbeidskamp Noord te Wierden, tevens een stilstaande personentrein tussen Wierden 
en Nijverdal onder vuur genomen. De locomotief werd stukgeschoten. Stilstaande trein bij 
station Wierden door Amerikaanse jachtvliegtuigen beschoten (inv. nr. 1337)  

21 september 1944 Luchtgevecht boven de gemeente Wierden tussen zes Britse en drie 
Duitse vliegtuigen. Meerdere burgers gedood ten gevolge van rondvliegende munitie, 
waaronder één in de zgn. Slag (inv. nr. 1337)  

23 september 1944 Tien brisantbommen afgeworpen te Rectum en gedetoneerd in een 
weiland en dennenbos. De bommen detoneerden niet meteen, echter met tussenposen, 
tussen 23:00 uur en 24:30 uur. Zij waren, gezien de grootte van de kraters, „zeer zwaar‟ 
geweest (inv. nr. 1337)  

23 september 1944 Er bevinden zich enkele blindgangers in de nabijheid van de Enterweg 
(inv. nr. 1337) 

 23 september 1944 Vermoedelijk tweemotorige Britse bommenwerper neergestort in het 
buurtschap Zuna, nabij de openbare weg Rijssen – Nijverdal. Er was nabij de resten van het 
vliegtuig de krater aanwezig van gedetoneerde bommen. De bommenwerper was neergestort 
ten gevolge van een gevecht met Duitse nachtjagers (inv. nr. 1337) 

26 september 1944 Te Huurne, in een weiland aan de Huurnerweg, zijn drie lichtfakkels 
neergekomen (inv. nr. 1337) 
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7 oktober 1944 Twaalftal bommen gevallen nabij en aan weerszijden van de spoorlijn 
Wierden – Rijssen. Zes bommen waren niet gedetoneerd. Eén bom was neergekomen naast 
het pak- en woonhuis van Jan Willem Johannes Hofman, wonende in de nabijheid van de 
spoorlijn aan de Rijssenschestraat. De niet gedetoneerde bommen werden enkele dagen later 
door een Sprengkommando onschadelijk gemaakt (inv. nr. 1337)  

 

V1, klaar om af te schieten. 

21 oktober 1944 Acht [geallieerde] jachtvliegtuigen voeren een luchtaanval uit op een te 
Notter stilstaande trein. Er werden zestien brisantbommen afgeworpen en de trein werd 
beschoten. Veertien brisantbommen waren gedetoneerd. Een tweetal bommen viel in de 
onmiddellijke nabijheid van de Burgemeestersdijk 5. Een boerderij aan de Grimbergerweg 
werd in de brand geschoten (inv. nr. 1337)  

24 oktober 1944 Drie brisantbommen neergekomen op de Dikkensweg te Wierden, drie 
brisantbommen neergekomen ter plaatse van de Kerkstraat te Wierden. Drie 
brisantbommen gedetoneerd vlak naast de spoorlijn, naast een Rode Kruistrein. De andere 
drie bommen kwamen neer in een weiland, ter plaatse genaamd de Violenhoeksweg te 
Wierden (inv. nr. 1337)  

26 oktober 1944 Vijf brisantbommen gevallen in een weiland aan de Nijverdalschestraat in 
de nabijheid van het Arbeidskamp van de N.A.D. Er vielen daar ook ca. 100 
staafbrandbommen die grotendeels waren opgebrand (inv. nr. 1337)  

28 oktober 1944 Twee vliegtuigen wierpen een drietal brisantbommen af vlak naast de 
spoorlijn Almelo-Zwolle, 1462021-VO-01  

28 oktober 1944 Vijf vliegtuigen wierpen tien brisantbommen te Wierden af, waaronder drie 
zgn. blindgangers. Twee bommen kwamen terecht op de spoorlijn Almelo-Deventer, op het 
traject Wierden-Rijssen. De andere bommen kwamen neer naast de spoorlijn in het open 
veld (inv. nr. 1337)  
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4 november 1944 Luchtaanval te Wierden door zes Britse jachtvliegtuigen. Langs de 
spoorlijn Wierden-Almelo werd een tiental brisantbommen afgeworpen, die allen 
detoneerden. De spoorlijn werd niet getroffen, blindgangers werden niet gevonden (inv. nr. 
1337)  

 

 

De V1 bommen werden gemaakt in Dora-Mittelbau. 

 

4 november 1944 Twee jachtvliegtuigen wierpen twee brisantbommen af die terechtkwam in 
de Huurne, de beide bommen detoneerden. De bommen werden blijkbaar afgeworpen, 
omdat de vliegtuigen onder vuur werden genomen door luchtafweergeschut te Wierden (inv. 
nr. 1337) 

 5 november 1944 Jachtvliegtuig wierp een brisantbom af die detoneerde op de kunstweg 
Wierden – Ommen, binnen de kom van Wierden. Blindgangers werden niet gevonden (inv. 
nr. 1337) 

 6 november 1944 Zes jachtvliegtuigen voerden een luchtaanval uit te Wierden en wierpen 
twaalf brisantbommen af, waarvan er elf detoneerden. De blindganger werd op een later 
tijdstip gedemonteerd. Twee bommen kwamen terecht naast de openbare kunstweg Wierden 
– Vriezenveen, twee andere op de spoorlijn Wierden – Almelo, vlak voor het station. Twee 
bommen kwamen terecht in een weiland, vlakbij de spoorlijn. Twee andere bommen vielen 
naast de spoorlijn waar deze zich splitst (Zwolle – Deventer). Twee bommen vielen aan de 
Rijksweg Wierden-Nijverdal, waarvan er één detoneerde. Twee andere bommen vielen aan de 
spoorlijn Wierden-Rijssen. De spoorlijn voor het station werd vernield (inv. nr. 1337) 

Nacht van 21 op 22 november 1944 Korenmijt uitgebrand ten gevolge van een 
parachutefakkel / lichtkogel. Op ca. 10 meter afstand van de korenmijt hing een gedeelte 
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van een parachute in een boom. De korenmijt bevond zich op ca. 30 meter afstand van de 
woning Keizersweg 7 (inv. nr. 1337) 

 

 

V1 op installatie, klaar om naar Antwerpen te vliegen. 

 

8 december 1944 Twee vliegtuigen wierpen bommen af . Eén bom kwam terecht op de 
spoorlijn Wierden-Nijverdal te Notter, waardoor de spoorlijn gedeeltelijk werd vernield. De 
beide andere bommen kwamen terecht in een dennenbos in de nabijheid van de spoorlijn 
(inv. nr. 1337)  

10 december 1944 Zes tweemotorige jachtvliegtuigen wierpen 37 bommen van klein kaliber 
af te Wierden, met ieder een gewicht van ca. 25 kilo per stuk: zgn. „splinterbommen‟. De 
vliegtuigen namen met boordwapengeschut doelen onder vuur in de nabijheid van het 
afweergeschut op het emplacement van de spoorwegen bij het station Wierden. Vijf bommen 
waren blindgangers. Op en in de nabijheid van de Kerkstraat en Stationsstraat vielen negen 
bommen, waaronder één blindganger. Aan de Dikkensweg vielen elf bommen, waaronder 
drie blindgangers. Op het emplacement van de spoorwegen vielen drie bommen. In de 
nabijheid van de zgn. Molenbeld vielen veertien bommen, waaronder één blindganger. Eén 
bom kwam aan de Dikkensweg terecht op de landbouwschuur. Een opslagplaats van meel 
bij het station werd getroffen (inv. nr. 1337)  

15 december 1944 Bommen te Notter afgeworpen, door een drietal vliegtuigen, vermoedelijk 
jagers. Er werden drie brisantbommen afgeworpen die allen detoneerden. Deze bommen 
kwamen neer in de onmiddelijke nabijheid van de spoorlijn Wierden-Nijverdal (inv. nr. 1337)  

25 december 1944 Drie vliegtuigen, vermoedelijk jagers, vielen een trein te Wierden aan (inv. 
nr. 1337)  

3 februari 1945 Britse jachtbommenwerpers hebben een achttal vermoedelijke brisant- en 
splinterbommen afgeworpen in het buurtschap Notter. Twee bommen vielen op de Rijksweg 
Wierden – Nijverdal (inv. nr. 1337)  
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6 februari 1945 V1 neergekomen en gedetoneerd in een weiland in het buurtschap Notter 
(inv. nr. 1337)  

6 februari 1945 Bom gedetoneerd in de tuin van J. Schuilenberg te Notter, gelegen tussen 
de Rijksweg Wierden – Nijverdal en de spoorlijn Wierden – Nijverdal die daar parallel aan 
loopt (inv. nr. 1337)  

 

 

Luchtoorlog 

 

8 februari 1945 Twee bommen te Notter afgeworpen, op de spoorlijn Wierden – Nijverdal. 
Deze bommen waren gedetoneerd. Twee voltreffers op de woning van ten Cate, gelegen aan 
de Nijverdalschestraat. Ook deze bommen waren gedetoneerd. Twee blindgangers in de berm 
naast de spoorlijn Wierden – Nijverdal (inv. nr. 1337) 

 14 februari 1945 Vier vliegtuigen wierpen vier brisantbommen van ieder 500 kilo per stuk 
te Wierden af. Een van deze bommen detoneerde achter de timmerwerkplaats van de 
aannemer J. Dollen aan de Nijverdalschestraat. Drie blindgangers vielen op de 
Nijverdalschestraat en de 1e Eschweg te Wierden. Twee blindgangers werden diezelfde dag 
gedemonteerd door een Sprengkommando, de derde blindganger kon wegens modder en 
natte grond niet worden teruggevonden. Vier vliegtuigen wierpen zeven brisantbommen af in 
de Huurne. Vier bommen detoneerden in het open veld, de andere drie bommen waren 
blindgangers. Vier jachtvliegtuigen wierpen vijf bommen af: één tussen twee woningen aan 
de Nijverdalschestraat en vier naast de spoorlijn Wierden-Almelo (inv. nr. 1337)  
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22 februari 1945 Twee jachtvliegtuigen beschoten vier wielrijders op de openbare kunstweg 
Enter-Bornebroek te Enter (inv. nr. 1337)  

24 februari 1945 Negen brisantbommen te Wierden afgeworpen, vermoedelijk allen van 500 
kilo per stuk. Er waren drie blindgangers. Eén van de bommen die wel detoneerde kwam 
terecht op de Rijksweg Wierden-Nijverdal ca. vier kilometer van Wierden. Een blindganger 
kwam terecht op de spoorlijn 1462021-VO-01 

 

1940, Duitse bommenwerpers, Heinkel HE 111 H 6 

 

 Enter Deldenerbroek Pagina 22 van 42 Datum Gebeurtenis (Gemeente Wierden) Wierden-
Nijverdal. De blindgangers werden de daarop volgende dag door een Sprengkommando 
gedemonteerd (inv. nr. 1337) 

 24 februari 1945 Er vlogen twee jachtvliegtuigen boven Wierden. Een van de jagers „schoor 
neer‟ op de haven van het Twente Rijnkanaal, gemeente Almelo terwijl de ander een kort 
salvo loste boven Wierden. Eén kogel trof het gemeentehuis (inv. nr. 1337) 

25 februari 1945 Twee jachtvliegtuigen schoten een treinlocomotief stuk die reed over de 
spoorlijn WierdenRijssen te Wierden. Goederentrein te Notter beschoten door twee 
jachtvliegtuigen. Vier jachtvliegtuigen wierpen vier brisantbommen af die allen detoneerden. 
Eén brisantbom trof de Rijksweg Wierden-Nijverdal, ca. vijf kilometer vanaf Wierden. Een 
andere bom viel ter plaatse van de spoorlijn Wierden-Nijverdal, terwijl meerdere bommen het 
open veld troffen. Omstreeks twaalf uur werd op dezelfde plaats door een viertal 
jachtvliegtuigen een vijftal brisantbommen afgeworpen. Deze bommen vielen vlak naast de 
spoorlijn. Vier andere jachtvliegtuigen wierpen vier brisantbommen op en in de nabijheid van 
genoemde spoorlijn, op ca. één kilometer afstand van Wierden. Twee bommen vielen op de 
spoorlijn, de anderen kwamen „terzijde van de spoorlijn‟ terecht (inv. nr. 1337) 

 25 februari 1945 In de gemeente Wierden, bij de Reggebrug, werden door vier jachtvliegtuigen 
acht brisantbommen afgeworpen. Zeven bommen kwamen in het veld aan weerszijden van de 
spoorbaan Nijverdal-Wierden terecht. De achtste bom trof de spoorbaan. Alle bommen 
detoneerden (inv. nr. 1337)  
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28 februari 1945 Vier jachtvliegtuigen vielen een boerenwagen met boordwapens aan op de 
Provinciale Weg Rijssen-Nijverdal te Zuna (inv. nr. 1337)  

5 maart 1945 Enige vliegtuigen hebben bommen afgeworpen in de Boomkate, gelegen aan 
de Klokkendijk te Notter. Er lagen in een bosje aan de Klokkendijk te Notter twee niet 
gedetoneerde bommen, op ca. 100 meter afstand van de aan de Klokkendijk staande 
woningen (inv. nr. 1337) 

 9 maart 1945 In het Haarbosch gemeente Wierden werd een V1 afgeschoten. Het projectiel 
vloog boven het bos in brand en kwam neer in de nabijheid van de weg Wierden-Enter, 
alwaar deze detoneerde (inv. nr. 1337)  

Nacht van 11 op 12 maart 1945 Bom gevallen in een stuk bouwgrond gelegen aan de 
Klokkendijk te Notter. In bedoeld bouwland bevond zich een bomtrechter (inv. nr. 1337) 

12 maart 1945 Aan de Provinciale Weg Rijssen-Nijverdal te Zuna zijn drie bommen in het 
bouwland gevallen, nabij het perceel plaatselijk gemerkt No. 16, op ca. 15 meter afstand van 
dit perceel. Er bevonden zich hier drie bomtrechters (inv. nr. 1337) 

 14 maart 1945 Drie jachtbommenwerpers wierpen zes brisantbommen af in de nabijheid 
van de spoorlijn Wierden-Almelo, op ca. 2 kilometer afstand van het station Wierden (inv. 
nr. 1337) 

29 en 30 maart 1945 In het Haarbosch te Wierden, waar zich een startbaan voor V1‟s 
bevond, zijn meerdere V1‟s geëxplodeerd., de startbaan en andere objecten werden 
gesprongen (inv. nr. 1337) 2.5.1 Aangetroffen / geruimde CE en oorlogsschade. Bron: Hof 
van Twente. 

 

 

Lancaster, een Engelse bommenwerper, de Bristol Blenheim. 

 

Toen de Bristol Blenheim bommenwerper in 1937 door de RAF in gebruik werd genomen, 
betekende dit voor de Britse vliegers een enorme vooruitgang. De Blenheim MK 1 presteerde 
veel beter dan de Hind tweedekker die hij moest vervangen. Hij liet de meeste jagers uit die 
tijd, veelal tweedekkers, achter zich. De driezits bommenwerper was aanvankelijk ontwikkeld 
als een snel achtpersoons passagiersvliegtuig. Het maakte in april 1935 de eerste vlucht. Het 
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was als snel zakenvliegtuig besteld door de krantenmagnaat Lord Rothermere en kreeg de 
naam ‘Britain First’. 

 

 

Meier Pagrach 

 

Weet U wat  een Mezoeza of Mezoezot is?  Het is een kokertje met daarin een tekst. In het 
kokertje zit een stukje perkament met de bijbeltekst ‘Hoor Israel, de eeuwige is onze God, de 
eeuwige is Een’. Als een joodse familie een huis betrekt wordt zo’n mezoezah aan het huis 
bevestigd, waarbij de gehele familie uitgenodigd wordt om dit feit te vieren. 

Nadat Meijer Pagrach tijdens de oorlogsjaren ruim drie jaar ondergedoken heeft gezeten, 
trouwt hij in 1947 met Lien van Spier. Zij helpt Meier al spoedig in de slagerij die z’n vader 
opgezet heeft. Vader Izak, een vleeschhouwer (uit Rijssen) en moeder Pagrach (opgegroeid in 
Almelo) trouwen in 1913 en vestigen zich in Markelo. In 1919 huren ze in Wierden aan de 
Rijssensestraat een winkel en openen er een slagerij, op de plek waar later slagerij Lucas was 
gevestigd en thans het voormalige Kruisgebouw staat. 

Daarna koopt Pagrach senior het dubbele woonhuis van Hannink en Seinen aan de 
Kerkstraat. Hij laat in 1925 op deze plek een nieuw winkelpand bouwen door 
aannemersbedrijf Woolderink & Becking. Naast het winkelpand komt een slachthuis, want ze 
slachten zelf. Maandag is de slachtdag, daarna moet het vlees een dag besterven. Achter het 
huis is een stalling voor het vee dat op de markten in Wierden (elke veertien dagen was er een 
veemarkt) of bij een boer in de omgeving werd gekocht. Pagrach kan zich nog goed een koe 
herinneren die het in de bol geslagen was en er vandoor ging, niet te stoppen was en zijn hele 
buik open haalde aan het hek bij de ‘vleescentrale’. Bij dit soort situaties had hij altijd een 
goede hulp aan Bartje Paauwe, zijn overbuurman. Een andere keer kwam een koe los en toen 
ze hem wilden vangen, liep deze het huis in en zette daar de boel op stelten. De nieuwe 
vloerbedekking moest vanwege de koeienvlaai vernieuwd worden. 
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Meijer Pagrach met zijn transportfiets voor het rondventen van het vlees. 

Na het slachten wordt het vlees in pakjes uitgevent. De meeste klanten van Pagrach zijn 
boeren en mensen die afgelegen wonen, tot in Tubbergen. Bij die klanten kwam hij twee, maar 
soms wel drie keer in de week, en dat alles op de fiets met een grote slagersmand voorop. 
Alleen de laatste jaren als slager ging hij ook wel eens met de brommer, maar dat was kou 
lijden. Zo was hij hele dagen onderweg. ’s Avonds en soms ook ’s nachts moesten de 
bestellingen weer worden klaargemaakt voor de volgende dag, Want die waren voor Pagrach 
de hoofdbron van inkomsten. De verkoop ‘over de toonbank’ was slechts een kwart van de 
omzet. Een werkweek van negentig uur was dan ook geen uitzondering. Het was dan ook niet 
zo vreemd dat Pagrach overdag wel eens even op de fiets tegen een boom ging staan om bij te 
tanken. Het is niet voor niets dat hij de bijnaam ‘de slapende slager’ kreeg. 



125 
 

 

Lien Pagrach voor de winkel aan de Kerkstraat. 

Met Pasen werd er veel rollade verkocht en op Oudejaarsdag waren het voor het ‘toafeln’ 
varkensribben en verse worst.  ‘Ja’, zegt Pagrach, ‘ik heb heel veel verse worst verkocht en 
verder, als je nog een paar namen weten wilt, sucade, lende, muis, ezeltje, schenkel en dan 
ook nog zoetemelks kalfsvlees, waarbij je duizend liter melk nodig had om het klaar te maken. 
Ritueel slachten hebben we nooit gedaan, dat paste niet bij ons bedrijf’. Modernisering heeft 
hij altijd afgewezen. ‘Ik hield het zaakje zoals het was’. Met een goed stuk vlees en een 
vriendelijk woord hebben ze de zaak altijd draaiende gehouden tot ze in 1977 om 
gezondheidsredenen moesten stoppen. 

In november 1978 is het pand aan de Kerkstraat gesloopt en kwam er een nieuw pand van 
het stukadoorsbedrijf G.J. Westerink, dat voor die tijd aan de Kruissteenweg was gevestigd. 
Op 7 juni 1979 opende Westerink een winkel in wandafwerking en grenen meubelen, maar 
deze is ook verdwenen en nu kan men op die plek terecht voor fitness. 
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Lakestenen  

Het gebied van Reckum was afgebakend met lakestenen, lakepalen of lakestaken. De oude 
grensstenen verdwenen uit het landschap.  In een dertiende-eeuwse goederenlijst (1260-1270) 
wordt voor het eerst een boerderij in Reckum genoemd. Rodolf van Bevervoorde en zijn zonen 
werden toen beleend met de casa in Bovinc, een leengoed van Nicolaus de 
Sconevelde, borgman van Bentheim. Deze had het in leen van de graven van Bentheim. 
Samen met het gebied in IJpelo en een aantal erven in Enter vormde het een territoriale 
eenheid. De dienstman die het in achterleen hield was de riddermatige familie Van 
Bevervoorde die in Reckum de Hof te Bevervoorde bezat. Ook in Rijssen treft men de Van 
Bevervoordes aan. De naam Reckum wordt in de veertiende-eeuwse oorkonden niet gebruikt, 
men spreekt van de heerschap Bevervorde. Tot 1475 worden Reckum en IJpelo in een adem 
genoemd. In het Schattingsregister van Twenthe van 1475 is Reckum en IJpelo één marke of 
buurschap. Reckum hoorde tot 1811 onder het gericht Kedingen en was een van de Rijssense 
kwartieren . In 1811 ging het deel uitmaken van de gemeente Wierden.  

Er zijn in Wierden nog drie zichtbare markestenen: 

- de Vredepaal 
- de Riemsdijkpaal 
- de Hobokenpaal  

 Er zijn drie vermoedens van grenspalen, namelijk bij het Hesselink aan de Kippershoekweg, 
hoek Burgemeestersdijk en Notterweg en de Reggepaal. 

 

 

 

De familie Maassen van den Brink van de Koepelweg 

De vader van Hendrik Maassen van den Brink is Willem Maassen van den Brink. Willem is 
geboren in Almelo op 20 december 1869 en is overleden te Wierden op 6 mei 1946. De ouders 
van Willem zijn Hendrikus Maassen van den Brink en Johanna Holshorst. Ze hebben gewoond 
aan de Koepelweg in Reckum. De familie Maassen van den Brink kwamen uit Velp en 
verhuisden naar Wierden omstreeks 1850. Het gezin van  Hendrikkus heeft ook in Notter 
gewoond aan de huidige Notterveldsweg. Vader en grootvader hadden een veehandel. Later 
heeft Willem afstand gedaan van die handel, onder druk van zijn vrouw. De veehandel was 
vaak erg corrupt. Het boerenbedrijf kreeg prioriteit. Willem was eerst getrouwd met Gerritdina 
Altena die overleed op 3 januari 1901. Gedurende dat huwelijk woonden ze in Nijverdal en 
later in het Loo te Wierden. Hij was opperman en verdiende acht cent per uur. Als bijverdienste 
haalde hij met de kruiwagen heideplaggen uit het Wierdenseveld. Willem verkocht de heide 
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aan geitenboeren voor vijfentwintig cent per bos.  Op nieuwjaarsdag ging de jeugd de buurt 
rond om nieuwjaar te winnen en zodoende geld op te halen. Vaak kreeg je dan ook wat te 
drinken. Een buurvrouw presenteerde eigen gewekte pruimen. Ze was echter vergeten er 
suiker in te doen. De gebruikers ervan keken met drie koningen nog scheel van de zure 
pruimen. Ouders begonnen later aan de nieuwjaarsvisites. De stand van de maan was daarbij 
bepalend. Er was geen buitenverlichting en een tocht in het donker over slechte wegen werd 
niet aangeraden. De nieuwjaarsvisites gingen door tot eind maart. 

 

 

Koepelweg  
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Willem Maassen van den Brink 
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De hof te Reckum 

De Hof te Reckum is een boerderij in de buurtschap Reckum. Aan het erf was 
het markerichterschap van de marke Reckum verbonden. Reckum lag toen in 
het richterambt Kedingen. Het is één van de oude overgebleven erven van deze buurschap. 
Het vierkante werk van de boerderij stamt uit het begin van de zeventiende  eeuw. De gebinten 
en hanenbalken aan de voorzijde van het huis zijn van oudere datum,  eind zestiende eeuw. 
Achter en naast het huis staan nog steeds de oude Gerechtslinden. Onder deze linden werd 
tijdens de tijd van de hofmeier recht gesproken. 

 

 

 

Hoe oud de Hof te Reckum is, is niet bekend. De oudste vermelding stamt 
uit 1297 toen Egbert I van Almelo zijn testament opstelde en het Huis de Hof te Reckum met 
het Mockelencate vermaakte aan zijn tweede vrouw Mechteld van Limburg. Het erf heeft 
gediend als plaats van de markegerichten binnen de marke Reckum. Voor het huis lag de 
Hofbrink, waar in de open lucht door de markegenoten en geërfden van de marke werd 
vergaderd, de holtingen. Tot aan het einde van de achttiende eeuw bezaten de heren van 
de heerlijkheid Almelo het erfmarkerichterschap van de marke Reckum doordat zij de Hof te 
Reckum in eigendom hadden. In september en oktober 1777 is de Hof te Reckum verkocht 
voor 9147 gulden met de landerijen de Noordik, de Brummelkamp, de Coppelweide, de 
Noordiks grasegge, de Hoffgaardens, het Haverland, de Koeweide, de Haarmaat, de 
Sprokkelmaat, opgedeeld. De huisplaats zelf werd voor 2650 gulden van de hand gedaan, het 
Erfmarkerigterschapplaats werd voor 210 gulden verkocht. 
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De Hof te Reckum 

 

Op het terrein zijn in de jaren zeventig sporen van bewoning aangetroffen uit de vroege 
middeleeuwen. In de witte zandgrond bevonden zich resten van paalgaten of gebinten die 
gedateerd zijn tussen de negende en tiende eeuw. Naast keramiek met 
voornamelijk kogelpotscherven uit de dertiende eeuw zijn ook resten van ijzerproductie 
aangetroffen. Op het terrein zijn een grote hoeveelheid kloostermoppen en Bentheimer 
zandsteen opgegraven. Tevens is er een gave bronzen wijntapkraan uit het einde van 
de zestiende eeuw gevonden. Ook een zilveren knoop en een aantal niet te dateren bronzen 
munten met de wapens van Deventer, Kampen en Zwolle. 

 

Grietje Bijsterbosch 

Willem Maassen van den Brink kocht in 1899 op een publieke verkoop het erve dat hij de 
Velper noemde en zes hectare grond voor 990 gulden. De familie Maassen van den Brink 
woont er nog steeds. Intussen was Willem weduwnaar geworden met twee kleine kinderen. 
Gerritdina Altena overleed op 3 januari 1901. Willem leerde Grietje Bijsterbosch uit Heerde 
kennen. Zij was de weduwe van Berend Draayer. Na een kort huwelijk, vier jaar, overleed 
Berend in 1898. Na de kennismaking met Willem volgde een huwelijk op 7 maart 1901. Met 
haar weinige bezittingen en de vijf kinderen (de drie van Berend uit zijn vorig huwelijk en de 
twee van hun samen) gingen ze op een boerenwagen, via het pontje over de IJssel tussen 
Heerde en Wijhe, het onbekende in Reckum tegemoet. Haar koe werd verzonden met een 
expediteur. Het duurde even voordat de koe in Wierden aankwam omdat de chauffeur dacht 
dat hij in Hierden (bij Harderwijk) moest zijn. Het kind van Grietje van voor haar huwelijk met 
Berend Draayer was een jongetje en is in 1897 overleden. Ook Willem heeft twee kinderen uit 
zijn vorig huwelijk, Berendina en Johan. Samen hebben ze vijf jongens en twee meisjes. Er 
kwamen nog zeven kinderen van wie Hendrik Maassen van den Brink de jongste was. 

Wat Willem niet had verteld dat er nog maar weinig was afbetaald van de lening voor de 
boerderij. Hij had verteld dat ze een eigen boerderij hadden. Maar met de geweldige inzet van 
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Grietje en de ondernemingsgeest van Willem zijn ze geleidelijk omhoog gekrabbeld. De basis 
was het gemengde bedrijf met allerlei soorten dieren, zoals koeien, varkens, schapen, kippen 
en ganzen. Daarnaast was er akkerbouw met graan, aardappelen, groenten aangevuld met 
producten van de huisslacht. De ruilverkaveling werd niet gerealiseerd vanwege de tegenstand 
van de firma Ter Horst uit Rijssen.  Daarom ging de verhuizing naar de Flevopolder niet door. 
Om voor een bedrijf in de polder in aanmerking te komen diende het land verkaveld te zijn.  

De jongste zus van Grietje, Hanna of Hannemeuje, die bijna honderd jaar werd, vertelde de 
geschiedenis van hun gezin aan Hendrik. Moeder Grietje heeft er nooit over gesproken. Ze 
heeft er ook nooit iets van laten merken. Hannemeuje vertelde dat Grietje omdat ze ongehuwd 
zwanger was niet werd geaccepteerd. Grietje werd ongewild een ongehuwde moeder. Gelukkig 
voor haar trouwde ze op 5 mei 1894 met Berend Draayer uit Heerde. Grietje was een mooi 
meisje, volgens Hannemeuje. Grietje is voor ze Berend leerde kennen drie jaar alleen geweest. 
Het huwelijk duurde niet lang vanwege het overlijden van Berend. Grietje vertelde wel over 
haar jeugd. Dat de kinderen met hun vader meegingen grind graven bij de Koerberg. 
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Grietje Bijsterbosch 

Grietje Bijsterbosch is na het overlijden van Berend Draayer bijna drie jaar alleen geweest. Er 
was veel armoede en zorgen. Ze woonde naast een groot bos, dat het eigendom was van de 
zeepfabrikant Van Apeldoorn. Ze mocht er dood hout sprokkelen. Maar toen een van haar 
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kinderen uit het bos een tak meebracht waar nog groen blad aanzat, schreef de jachtopziener 
een bekeuring uit. De kantonrechter legde een boete van twee gulden en vijftig cent op. Grietje 
had het geld niet en leende het geld van haar zus Arendje. Uit het huwelijk van Grietje en 
Willem zijn dus zeven kinderen geboren: Jennigje (2 jaar geworden) Hendrikus, Jennigje, 
Willem (8 dagen geworden), Willem, Gerrit en Hendrik. Grietje kon niet fietsen. Vaak werd ze 
achterop de fiets vervoerd naar een plaats van bestemming. Ze droeg altijd een jak, rok en 
knipmuts. Paard en wagen bepaalden het straatbeeld. Maar ook de stront dat de paarden 
achterlieten. De mussen vonden er altijd wel iets eetbaars in. Niet zover voorbij de watermolen 
lag de uitspanning de Schaapskooi.  

 

 

Uitspanning de Schaapskooi 

Het had een dak in Indische stijl. Aan dezelfde kant van de weg was ‘Omhoog’, een voetbalveld. 
Op zondag was het terrein als er werd gespeeld voor een deel omspannen met jute. Dat was 
om gratis kijken te verhinderen. Het grote bos van Smits is nu een golfterrein.  Grietje was 
erg handig bij de zware verlossingen van varkens. Willem had voor trommelziekte bij koeien 
allerlei huismiddelen, zoals een kop sterke koffie en een kluit roomboter. Trommelziekte is 
overmatige hoeveelheid gas in het maagdarmkanaal. Het gebeurde nog al eens dat er een 
aardappel of een stoppelknol in de slokdarm vast zat. Die werd doorgeduwd met een 
zweepstok. Hendrik castreerde in de buurt vaak biggen en varkens en opereerde biggen met 
een breuk. Heel wat werkzaamheden gebeurden in de noaberschap gezamenlijk. Op de deel 
werd het graan gedorst. Dat deed men met een dorsvlegel door om en om te slaan. Zo’n klus 
deed men niet alleen. Ook toen later de dorsmachines hun intrede deden bleef hulp geboden. 
Eerst had men elkaar geholpen met het binnenhalen van de oogst. Het graan, de haver en de 
rogge waren op het land in oppers  (stapels) gezet, klaar om binnengehaald te worden voor het 
dorsen. 

 

 

 



135 
 

 

 

De Dackhorst  
 

De Dackhorst was een adellijk huis in de buurschap Reckum. Tot 1811 viel het onder 
het richterambt Kedingen. Het was één van de drie adellijke huizen die in deze kleine 
buurschap stonden. Nu staat er op dezelfde plek een boerderij met deze naam. De laatste 
restanten van het oude huis zijn vóór de Tweede Wereldoorlog afgebrand. 

De Dakhorst heeft gestaan ten zuiden van Wierden aan de westkant van de Exsosche Aa, ten 
noordoosten van Rectum aan de Kipperhoeksweg. Het voormalige kasteelterrein is in gebruik 
als een boerenerf. 

Het adellijk getimmerte wordt voor het eerst genoemd in het markeboek van Reckum in 1567. 
Het is dan net nieuw gebouwd en afgesplitst van de Hof Bevervoorde die driehonderd meter 
oostelijker was gelegen. Het was eigendom van de Twentse lage landadelfamilie Van Langen. 
Na de afsplitsing heeft de familie Van Langen geprobeerd om havezaterechten op het huis te 
krijgen. Op 17 maart 1614 werd het verzoek door Ridderschap en Steden 
van Overijssel echter definitief afgewezen. 
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Kippershoeksweg  

 

 

Exose Aa 
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De familie Van Langen tot de Dackhorst bezat een eigen gestoelte in de protestantse 
kerk te Wierden, alsook graven in de kerk. Er zijn menige processen gevoerd over de rechten 
van de familie Van Langen met betrekking tot de Dackhorst. De Van Langens hadden geen 
stemrecht in de marke Reckum als bezitter van het Huis Dackhorst. Ze bezaten alleen de 
waardelen of uitdriften van de katersteden die ze in eigendom hadden. 

De Dackhorst werd samen met de onderhorige katersteden in 1704 overgedragen door jonker 
Zeijger Wichman en vrouw Agnes van Langen aan Otto van Langen, drost van de heerlijkheid 
Borculo, hoewel ze er wel zelf bleven wonen. Ze verfraaiden de Dackhorst met een lusthof: 
vijvers, plantsoenen, boomgaard en lanen. Een restant van deze lanen is o.a. de zogenaamde 
Langendijk, die nu Kippershoekweg wordt genoemd. Nazaten van de familie Van Langen uit 
de heerlijkheid Borculo hebben de Dackhorst nog tot 1781 in bezit gehouden. Daarna werd 
ze verkocht tezamen met de drie onderhorige katersteden te Reckum: Dackhorstboer, de Cooij 
en het Laer. In de negentiende eeuw verwisselde het nog verscheidene malen van eigenaar. 

 

 

Oprijlaan naar het kasteel de Dakhorst 
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De plaats waar het kasteel de Dakhorst heeft gestaan. 
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Naast de naam Dackhorst, werd het ook als Dashorst vermeld. Het is een samenvoeging van 
het Twentse / Duitse dachs wat 'das' betekent en van horst wat een met kreupel- of hakhout 
begroeide hoger gelegen stuk grond aanduidt. In de naaste omgeving komt ook het erve 
Dasselaar voor.  

 

 

Waterwingebied de Dakhorst, voorzijde van de inmiddels afgebroken boerderij aan de 
Zuidbroeksweg 8 waar destijds de familie G.W. Slettenhaar-Koetsier woonde. Vermoedelijk jaren 
zestig van de vorige eeuw. 
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De Dakhorst  

In 2014 opende waterbedrijf Vitens in samenwerking met de provincie Overijssel, de gemeente 
Wierden en het waterschap Vechtstromen een nieuwe waterbuffer Dakhorst, gelegen bij 
Rectum/Ypelo. De waterbuffer voorziet niet alleen in een waterwingebied voor drinkwater. 
Samen met de nieuwe beek ‘De Doorbraak’ zorgt deze waterbuffer voor een betere waterafvoer 
in het gebied. Bij hoog water in De Doorbraak vult de buffer zich automatisch. Inmiddels is 
de Dakhorst ook bekend geworden bij de vogelaars. Een breed spectrum aan vogels heeft het 
gebied inmiddels ontdekt voor de broed en/of doorreis. 
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Enterstraat  

 

Buren van de Velper 

Even voorbij De Schaapskooi is het erve Rehoboth van Engbers. Kattekwaad uithalen was ook 
een gat in de pispot maken, die buiten op een paal te drogen hing. Samen beraamden de 
broers het plan en Willem voerde het uit. Ze namen van huis een flinke spijker mee en een 
steen was snel gevonden. Aan de Rijssensestraat woonde ook Tukkers (Zand Naats). Bennaats 
was kantonnier. Hun oudste zoon stierf op jonge leeftijd. De vrouw van Bennaats was Hanna 
Slettenhaar. Ze hadden twee meisje en twee jongens. Aan de Kippershoekweg woonden in een 
kleine boerenwoning Jan Wild (Lomp Jan) met zijn vrouw Mina Bouwhuis. Ze hadden vier 
zonen en drie dochters. Jan verdiende de boterham als boerenarbeider. Hij was een 
natuurmens en hield zich in zijn vrije tijd bezig met stropen. Toen hij gepensioneerd was heeft 
hij een officiële jachtakte gehad. Toen hij te oud was om het boerderijtje te bewerken heeft 
Hendrik Maassen van den Brink het erve gekocht. Jans en zijn vrouw mochten er blijven 
wonen zolang ze leefden. Jan Wild kon mooie verhalen vertellen. Of ze waar gebeurd zijn 
vertelde hij er niet bij. Berend Jan Jansen (Aolbers Beernd) en zijn vrouw Siene Haarkamp 
woonden in een boerenhuisje tussen Wild en de Velper. Ze hadden twee dochters en een zoon. 
Het waren de naaste buren van de Velper. Berend Jansen was in dienst als timmerman bij 
firma Schipper aan de Marktstraat te Wierden en hij boerde op zijn boerderijtje. Hij kreeg een 
ongeluk en verloor een oog en meteen ook zijn werk. Hij kreeg ontslag. Dat was in de jaren 
dertig en Berend begon een kruidenierswinkeltje. Hij maakte een wagen en ventte zijn 
producten uit op de boer. Tot de oorlog was het een goed lopende zaak. Maar toen met de 
distributie van de bonnen werd het ingewikkeld en moeilijk. Hij hield er mee op. Hij verkocht 
sigaretten van het merk Cocktail. Hendrik en de oudste dochter Johanna van Berend konden 
goed opschieten. Maar het is nooit een relatie geworden.  Dan had je de boerderij van Nijland 
die de Wind werd genoemd. Winds Ebbe en zijn vrouw Hanna hadden zes zonen en een 
dochter. De tweeling, kleinzonen van Ebbe, boeren nu op het bedrijf. Jan Hannink (Slot 
Lammers), wat verder gelegen op het aangrenzende Nieuwstad, was vrijgezel en kluizenaar. 
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Later woonde er Spenkelink ( ’n  Ulk). Hendrik Jan en Fenne hadden vier dochters die allemaal 
bij Ten Bos in Wierden werkten.  

 

 

De fabriek van Ten Bos tijdens de watersnood van 1926. 

Vroeger werd het afvalwater (huishoudens en fabrieken) rechtstreeks op de beken geloosd. Dit 
leidde tot sterk vervuild water. Tegenwoordig zijn de meeste huizen en  gebouwen aangesloten 
op de riolering. In de rioolwaterzuiveringen wordt ons afvalwater weer zo schoon mogelijk 
gemaakt, zodat het geloosd kan worden op de beken. Almelo en Wierden liggen in een dal. Dat 
betekent dat deze plaatsen laag liggen en dus meer kans op overstroming hebben. Tien jaar 
geleden (2007) heeft Twenthe voor het laatst last gehad van hoog water. Almelo is ter nauwe 
nood droog gebleven, terwijl in Aadorp de straten blank stonden. Om Almelo en Wierden te 
beschermen worden er langs de beek Wendel een aantal gebieden ingericht, waar het water 
tijdelijk opgeslagen kan worden, de zogenoemde retentiegebieden. 

 



143 
 

 

 

Hendrik Jan Spenkelink stond, evenals Jan Wild, bekend om zijn sterke verhalen. Van Wild 
is het verhaal van de voerman en de regenbui. Hij vertelde ze in alle ernst. Da familie 
Gerritsen-Mulkes, ook wel Leeuwk (leeuwerik) genoemd had drie dochters en een zoon. De 
zoon was een vriend van broer Willem. Gert Jan en Joanna hadden een boerenbedrijf dat op 
een ouderwetse manier werd bewerkt. Ze woonden in de buurt van Hannink. De dochters 
werkten ook bij Ten Bos te Wierden. Ook daar hielden de dochters de schoorsteen aan het 
roken. Hendrik heeft in de loop van de jaren hun grond gekocht. Dan had je Eimerts Mans en 
Mina, boeren zonder kinderen. Hun neef Albert Overmeen uit Holten erfde hun boerderij. Hij 
was echter geen goede boer. Dina en Jenneken Maassen van den Brink hebben met hun 
echtgenoten bij hem gewoond. Daarom kon later Immink het erve met vijf hectare in goede 
staat erven. Vervolgens in de omgeving van de Velper woonden Jannes Nijstad en Dika van 
Essen. Ook boeren. Jannes was daarbij jarenlang melkrijder naar de melkfabriek Eerdmans 
te Rijssen. Ze hadden een zoon en een dochter, Bernard en Maria. Bernard was getrouwd met 
Hanne Lammertink. Ze woonden in een bouwvallige boerderij en hebben hun ouders verzorgd 
tot het einde van hun leven. Toen het boerderijtje onbewoonbaar werd hebben ze de grond 
verkocht en een nieuw huis laten bouwen. Bernard, die eerst ook melkrijder was, is toen gaan 
werken in de werkverschaffing in het Wierdenseveld. Later werkte hij voor de gemeente 
Wierden. Vlakbij de grote weg woonden Gradus Tijman (de Pietjonge) en Siene. Ze hadden 
zeven kinderen. Gradus werkte in de melkfabriek Eerdmans te Rijssen. Siene had een illegale 
tapperij. Hun oude huis is afgebroken. Een kleindochter woont aan de overkant van de 
Rijssensestraat. Het huis werd afgebroken omdat de weg werd verbreed. Naast de het oude 
huis van Pietjonge woonde familie van Tijman en wel Piet Dieks en Diene. Ze hadden 
inkomsten uit het aanbieden van een geitenbok om de geiten te dekken. De dekking kostte 
een kwartje. Als de geit geen zin had adviseerde Diene om een touwtje aan de staart van de 
sik te knopen. Volgens haar lukte het dan altijd. En zo bracht het in elk geval een kwartje op. 
Dan waren er nog Hendrik Otten en zijn zuster. Die zuster is getrouwd geweest met Egbert 
Jurjens, een stiefbroer van Willem Maassen van den Brink. Egbert is jong gestorven. Ze 
hadden een nieuw huis gebouwd aan de Bosweg. Hij heeft er nooit gewoond. Hij was bevriend 
met Jacob Draayer. Hendrik Otten was ook boer. Van hem is bekend dat hij met een os zijn 
boerenwerk deed. In de buurt werd vaak gezegd: ‘Ja, kloten van Lampmans ossen’. Jannes 
Ros en Diene werden Lampmansjans genoemd. Ze hadden acht kinderen die allemaal in de 
fabriek gingen werken. Wellicht ook bij Ten Bos. Dat was op de plaats waar nu een groot deel 
van de uitbreiding De Aa ligt. Jans haalde met een bokkenwagen twee keer in de week 
boodschappen bij Van Buuren. Toen was dat de bekendste kruidenierszaak in Wierden. 
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Tenslotte had je Toon en Maria van Dijk. Hij werd ook Kooi’s Tone genoemd. Hij werkte naast 
het werk op de boerderij bij de spoorwegen. Ze hadden drie dochters en twee jongens. 

 

 

Erve Rehoboth, 2008 
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Erve Lammertink, nu autobedrijf Timmermans, Enterstraat. 

 

Schooltijd van Hendrik Maassen van den Brink 

Hendrik vertelt dat hij naar de School met de Bijbel ging aan de burgemeester Warnaarstraat 
te Wierden. De zes leerkrachten waren juffrouw Haverkamp, juffrouw Bekkenkamp, juffrouw 
Van Loo en meester Compagne, meester Michel en meester Buddingh. De laatste was ook 
schoolhoofd. De kinderen liepen naar school. Dat was ongeveer een half uur lopen. Soms 
waren ze langer onderweg omdat ze knikkerden, tamme kastanjes plukten bij Van den Elst of 
kattekwaad uithaalden. Bij de watermolen waren in de sloot katvisjes en dikkoppen. Het water 
was zo helder dat je tot op de bodem kon kijken. Heel geliefd was het zoeken naar vogelnesten 
en het speuren naar kievitseieren. Er werd gevist en in de winter werden strikken uitgezet om 
een haas of een konijn te verschalken. Vrienden van Hendrik waren Frederik (Freek) 
Kamphuis en de latere zwager Hendrikus Maassen van den Brink, de zoon van Janoom en 
Dienemeuje. Freek is naar Indië gegaan. Hij ging overstag na de indringende 
reclamecampagne van defensie. Ook uit Wierden gingen Dik Morsink (de Moes) en een zoon 
van Aalvink (de Greve), die later zou sneuvelen. Freek is in Indië getrouwd maar dat huwelijk 
hield geen stand. Zijn twee dochters zijn naar Nederland gekomen en werden in Almelo 
ondergebracht. Daar gingen ze ook naar school. Freek is nooit teruggekomen en kwam in een 
Japp enkamp terecht. Hendrik voelde niets voor dat avontuur en bleef op de Velper.  
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School met de Bijbel, 1936 
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1936, School met de Bijbel, meester Van de Grift staat in de eerste staande rij, de vijfde van 
rechts. 
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In het midden meester Van der Grift. 
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Na de oorlog werd een varkensstamboekbedrijf opgebouwd. Dat kreeg naast nationale, ook 
internationale bekendheid. Er werden veel excursies georganiseerd op de Velper. Er kwamen 
bezoekers uit België, Duitsland en Engeland. Hendrik maakte in 1950 een tiendaagse reis 
naar Denemarken. Hij bezocht er een varkensfokkerij, vooral om de classificatie van bacon te 
bestuderen. Hij was vaak jurylid in verschillende plaatsen in Nederland. Op het hoogtepunt 
van die fokkerij kreeg de Velper te maken met de besmettelijke veeziekte mond- en klauwzeer. 
Alle varkens zijn toen afgemaakt. Een taxateur uit Den Haag waardeerde de varkens op 
fokwaarde en daarom werd de schade uitbetaald. Daarna kwamen er geen varkens meer. De 
stallen werden uitgebreid en er kwamen koeien. Er was intussen een knecht in dienst. De 
broers Albert, Jacob, Berend en Hendrikus boden hulp bij de verbouw ondanks dat ze niet 
meer zo jong waren. 

 

Egbert van den Broeke en Johanna Draaijer 
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Veldwachter Oudelaar 

Tussen de middag bleven ze op school en voetbalden in de pauze. Er sneuvelden nogal eens 
een paar klompen. Ook het slaapkamerraam van Kamp was dikwijls aan de beurt. De bijnaam 
van Kamp was de Koning. Zijn vrouw begon altijd erg te schelden als er weer eens een bal 
door het raam ging. Toen Hendrik twaalf jaar werd ging hij met zijn vader naar de grote 
veenakker op he Wierdenseveld. Samen met broer Willem en zus Jennigje werkte hij in de 
turfwinning. Broer Willem stak de turf en Hendrik en Jennigje droegen die af (naar beneden 
brengen). Hendrik vond dat geen leuk werk want er werd ook turf gestoken voor de verkoop. 
Naast het boerenwerk kreeg Hendrik drie winters achtereen agrarische les van zijn meester 
Michel. De middelbare landbouwschool te Hengelo was belast met het toezicht op die lessen. 
In die tijd stonden veevoeding en bemesting nog in de kinderschoenen. Scheikunde kreeg in 
de lessen van meester Michel grote aandacht. Hendrik sloot de opleiding met goed resultaat 
af. Als aantekening op het diploma stond ‘met zeer veel vrucht’.  Daarna volgden er nog veel 
meer cursussen zoals boekhouden, veevoeding, bemestingsleer en veebeoordeling.   

 

10 mei 2014, uit de collectie van Alexander Maassen van den Brink. 
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30 januari 2015, uit de collectie van Alexander Maassen van den Brink. 
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Het gebouw dat mijn overgrootvader in 1890 kocht, waar mijn familie lang in gewoond heeft, 
waar ik (Alexander) lang in gemolken heb, gaat vandaag tegen de vlakte, 16 januari 2015. 

Er waren excursies naar proefvelden in Drenthe en Groningen. Ook naar een bedrijf in De 
Wijk, waar het machinaal melken werd bekeken. Verder naar een zwartbont fokveebedrijf van 
Bolkhuis in Haren. Toen was Groningen bij uitstek de streek van zwartbontveefokkers. Op de 
Velper had men roodbont vee. Door het geleerde in praktijk te brengen werd Hendrik lid van 
de melkcontrolevereniging en de stierhouderij. Vader Willem verleende altijd zijn 
medewerking. Hendrik werd in de jaren vijftig bestuurslid, en later voorzitter, van de 
vereniging voor kunstmatige inseminatie voor rundvee in Almelo. Ook was hij voorzitter van 
de aankoopcommissie voor stieren. De eerste keer op stap was een hele belevenis. Men vertrok 
om 07.00 uur uit Wierden en kwam om 09.00 uur aan in Leeuwarden. Ze werden door 
commissaris Zwart ontvangen met koffie in hotel de Kroon, tegenover het station. Zwart had 
die dag georganiseerd en er stond een taxi klaar. Uiteraard voor rekening van de K.I. 
(kunstmatige inseminatie) te Almelo. Het eerste bezoekadres was het bedrijf van Beekman in 
Lekkum, even boven Leeuwarden. Zwart en Beekman maakten propaganda voor een stier. 
Toen de prijs bekend werd was het even stil. Beekman vroeg twintigduizend gulden voor zijn 
stier. De koop ging niet door en er werden geen zaken meer gedaan. Om 22.00 uur was 
Hendrik terug in Wierden. De grootste transactie, door Hendrik persoonlijk afgesloten, was de 
koop van zestien hectare land voor de K.I. Almelo. Het land werd gekocht in Zeldam voor 
tienduizend gulden per hectare. Hendrik verrichte als voorzitter veel transacties, ook in 
Duitsland en Frankrijk. In de jaren zeventig was er een reis naar Amerika en Canada. De 
Nederlandse veehouderij wilde een studie maken van de landbouw in de nieuwe wereld, in het 
bijzonder de melkveehouderij. De reis, met een groep van achtendertig personen. ging per 
vliegtuig. Het was een vijftien daagse tocht. De Amerikanen kochten in de negentiende eeuw 
veel fokvee in Nederland. Maar de koeien bleken in de loop der jaren te klein en niet voldoende 
melkrijp. Nederland was van de wereldmarkt verdrongen want de Amerikanen fokten intussen 
zelf hun melkvee. Dat was de achterliggende reden van de reis. Intussen  is mede door die reis 
de Nederlandse melkveehouderij geheel veramerikaniseert. De reis ging van Schiphol naar 
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Chicago. Er werd een tentoonstelling bezocht cq veeveiling. Dat was in Madison in een grote 
sporthal met duizenden bezoekers uit de gehele wereld. ’s Avonds was er een groot galadiner. 
Aan de internationale veeveiling waren prijzen verbonden die voor Nederlandse begrippen erg 
hoog waren. Aan Japan werd voor duizend dollar een stier verkocht. In Canada werden 
veehouderijen bezocht en ook de steden Toronto en Ottawa. Het huis waar prinses Juliana in 
de oorlog verbleef met de prinsesjes werd bekeken. De militaire begraafplaatsen deden 
beseffen dat zonder hun inzet Nederland niet onder het Duitse juk zou zijn gekomen. 

 

Rijssnesestraat, het huis werd voor het laatst bewoond door Marsch, het is daarna afgebroken 
en heeft plaats gemaakt voor de bungalow van Kromhof.. 

 

Jenne Maassen van den Brink 

Zuster Jenneken was veertien jaar in het jaar 1920. Ze werkte in haar jonge jaren op de 
boerderij en in het gezin. Ze was een natuurmens, een echte boerin. Ze was het manusje van 
alles, dus overal inzetbaar. Ze heeft veel gewerkt in de turfwinning. Ze is getrouwd met Jan 
Borkent. Ze hebben eerst een boerderij gerund in Markelo. Nadien kochten ze een boerderij 
in Rijssen aan de Witmoesdijk waar ze goed geboerd hebben. Helaas werd Jan al jong ziek 
zodat ze dubbel moest presteren. Jan overleed op nog betrekkelijk jonge leeftijd. Ze kregen 
een dochter en een zoon. De dochter heeft lang gewoond op de ouderlijke stek. Zoon Jan woont 
nog aan de Witmoesdijk. Hij was leraar aan de ambachtschool te Rijssen en begon met de 
boomkwekerij aan de Leijerweerdsdijk. De boerderij aan de Witmoesdijk moest het veld 
ruimen voor de S347. Ondanks dat Jenneken moeite en zorgen niet bespaard bleven, had ze 
een opgewekt karakter. Ze vond steeds weer moed en kracht om verder te gaan. Haar laatste 
jaren bracht ze door in een bejaardencentrum in Rijssen. Daarvoor heeft ze lange tijd bij haar 
dochter gewoond. 
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Erve de Velper vanuit de lucht 

 

Vader Willem Maassen van den Brink 

Willem Maassen van den Brink werkte tot aan zijn trouwen op de Velper. Het was de bedoeling 
dat hij de Velper zou overnemen. Maar toen trouwde hij met Dina Borkent. Hij is na veel 
overleg verhuisd naar de Leijerweerdsdijk in Rijssen. Zijn aanstaande schoonouders hebben 
daar veel moeite voor gedaan. Willem was een ondernemer en een doordouwer. Het boerderijtje 
waar hij begon heeft hij uitgebouwd tot een bedrijf dat meetelt in de regio. Toen hij er kwam 
wonen werd de boerderij gehuurd. Later heeft hij het gekocht. Willem en zijn vrouw kregen 
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zes kinderen. Zoon Gerrit is op de boerderij gebleven. Willem en Hendrik werkten vaak samen. 
Ze bezochten keuringen en tentoonstellingen. In 1956 zijn ze in Denemarken geweest om daar 
boerenerven te bekijken, met name de varkensfokkerij. 

Op de kleine boerderij was er geen plaats voor meerdere boeren. De kinderen Maassen van 
den Brink en Draayer zijn echter goed terechtgekomen, ondanks dat ze niet allemaal tijdig 
een vak hebben geleerd. 

 

Rechts is het hek van de begraafplaats aan de Appelhofstraat met verderop het huis van 
Boom. Het huis is verwoest in WO-II door een vliegtuigbom.  

 

Maria Marcelis 

Maria Marcelis is de oma van Grietje Bijsterbosch Grietje is de moeder van Hendrik Maassen 
van den Brink. Maria Marcelis is een kind dat te vondeling is gelegd bij het 
Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam.  Op de wikkels van Maria was een briefje bevestigd. In 
het archief van het weeshuis staat vermeld: 

no. 164 Zaterdag 1 sept 1801 Savonds ten 10 Uren gevonde. Een Meijsje eerstgeboren bij dit 
Huijs. Met dit briefjen: Verzoeke dit kind in de groffomeerde kerk te doopen met naame maaria 
masselis.  

Maria is gedoopt 21-11-1801 op verzoek van heeren Regenten van ’t Aalmoezeniersweeshuis. 
Het gerucht gaat dat ze door een baron zou zijn verwekt. Zelfs was er sprake van het voorrijden 
van een koets met twee of meer paarden bij het toenmalige weeshuis te Hattem, waar ze later 
werd ondergebracht. Rond 1800 was de financiële situatie van het weeshuis ronduit slecht. 
Daarom werden vanaf 1795 kinderen uitbesteed op het platteland. Alles wat de kinderen met 
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werken verdienden ging naar het weeshuis. Ook als ze zonder nakomelingen stierven was het 
weeshuis hun erfgenaam. Tussen 1811 en 1813 gingen drie groepen kinderen naar Hattem. 
Maria Marcelis ging met de tweede groep op 12 oktober 1811. Haar contract liep af op 1 mei 
1816, een tweede contract volgde op 25 januari 1821. Na afloop van de contracten kreeg zij 
een uitrusting.  

 

Kinderen in een weeshuis te Culemborg 

De kinderen stonden onder toezicht van Willem van Barneveld te Hattem. Hij schreef over de 
kinderen naar het weeshuis in Amsterdam: ‘de aanwezigheid van de Amsterdamse kinderen 
leidt tot groot ongenoegen van de kinderen in het weeshuis te Hattem’. Verschillende kinderen 
vluchtten vaker dan één keer. Over Maria staat niets bijzonders vermeldt. De tweede uitzet 
ontving Maria op14 maart 1831. Maria trouwde met Draaijer uit Heerde en hertrouwde na 
zijn overlijden op 21 november 1835 met Aart Bijsterbosch. Maria Marcelis stierf te 
Wapenveld. Uit het archief van het weeshuis blijkt dat Maria een voorkind had. Dat betekent 
dat ze een ongehuwde moeder was voor ze trouwde met Draaijer. De doop van dit kind was in 
Amsterdam op 21 november 1801. Maria zal het kind niet hebben mogen houden en het zal 
ter adoptie zijn aangeboden. Haar dochter Grietje Bijsterbosch hertrouwde met Willem 
Maassen van den Brink. Maria diende de kerk en droeg de afscheiding een goed hart toe.  

De Afscheiding van 1834 is de aanduiding van een kerkelijke beweging in het Nederland van 
de negentiende eeuw, die uiteindelijk heeft geleid tot zelfstandige gereformeerde kerken naast 
de Nederlandse Hervormde Kerk. De Afscheiding van 1834 heeft, hoewel klein begonnen, 
grote invloed gehad op de vorming van het protestants-christelijke volksdeel van de moderne 
Nederlandse samenleving. 
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Hervormde kerk  

Maria Marcelis woonde een tijdlang en wellicht tot haar dood bij een molen in Wapenveld 
(Heerde). Haar man, Jacob Bijsterbosch, was een godvrezend man met een diepgaande 
levensbeschouwing. Hij was een overtuigd afgescheiden (van de Nederduits gereformeerde 
kerk) gereformeerde man. Hendrik herinnert zich dat hij op een zaterdag op de fiets naar 
Heerde ging. Dat was drie uur flink doortrappen en hij bleef bij zijn oma tot de volgende avond. 
Maar opa Bijsterbosch had liever niet dat ze zondags weer naar huis fietsten. Dat was tegen 
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de zondagsheiliging. Hij had liever niet dat ze nog kwamen. Niet zolang voor zijn dood kwam 
hij naar de Velper. Er is toen een foto door fotograaf Zandvoort uit Rijssen van hem gemaakt 
in de tuin. De fotograaf zat al onder zijn zwarte doek toen Grietje vroeg om te wachten. Zij 
holde naar binnen en kwam terug met de bijbel die ze in zijn hand drukte.  

Opa Bijsterbosch vlocht manden en repareerde de weideafrastering nog op hoge leeftijd. Hij 
reisde in zijn jonge jaren in de zomer naar Noord Holland met de zeis op de rug, om er gras te 
maaien bij de boeren. Jacob was zijn laatste jaren in huis bij Hannemeuje, de achttien jaar 
jongere zus van Grietje. Hij is in Heerde begraven.  

 

 

 

 

Regenten van het Aalmoesseniers Weeshuys te Amsterdam, gebruik maakende van de 
vriendelijke aanbieding vande Wel Edl Heer Wm van Barneveld woonagtig te Hattem 
autoriseren den zelven Heer zoo vele kinderen te plaatsen als gevoegelijk zal kunnen 
geschieden, en zulks op volgende voorwaarden: Bron: http://www.huiberts.info/ 
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Straatje te Hattem van Adriaan Christian W. Terhell, (1863-1949) 

 

Dubbele naam 

Over het al of niet rechtmatig voeren van deze dubbele naam is in 1947 een procedure gevoerd. 
Die procedure werd door de familie Maassen van den Brink gewonnen. Dat was mede dankzij 
nicht Gerry Maassen van den Brink, de dochter van broer Jan. Ze was in die tijd de 
rechterhand van de burgemeester van Almelo.  

In 1946 stuurde de kantonrechter uit Almelo een dagvaarding om de dubbele naam aan te 
vechten. Dit rechterlijk schrijven betrof iedereen met de naam Maassen van den Brink, ouder 
dan 18 jaar. Het idee om de naam te halveren kwam van de Hoge Raad van de Adel. Iedereen 
met een dubbele naam moest bewijzen dat men die reeds had voor de invoering van het 
burgerlijk wetboek van 1834. Een advocaat is gaan zoeken op afstamming en kwam in Velp 
terecht. In Velp was een document met de volledige naam. Het betrof een doopbrief van voor 
1834. De naam van het gedoopte kind was Jan Maassen van den Brink. Dit heeft ertoe geleid 
dat de rechter de familie Maassen van den Brink in het gelijk heeft gesteld. Het proces heeft 
zelfs de landelijke pers gehaald. De bedoeling van de procedure was dat iemand die niet van 
adel was met een dubbele naam moest kiezen voor een enkele naam. Toen Maassen van den 
Brink het proces won is de Hoge Raad van de Adel niet verder gegaan met het voeren van 
processen tegen dubbele namen.  
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Links het oude gemeentehuis, 1900 

 

 

Op maandag 11 juni 1923 na de middag om zes uur is het verbouwde gemeentehuis officieel 
geopend door de toenmalige burgemeester J.C. van den Berg. Middels een uitvoerige rede gaf 
hij het belang aan van het verbouwde gemeentehuis en wat dit voor de Wierdense burgerij zou 
gaan betekenen. Behalve de burgemeester waren ook aanwezig de wethouders Dasselaar en 
Braamhaar, de secretaris Wentzel en de raadsleden en verscheidene genodigden, waaronder 
architect  Vixseboxse, de predikanten Enkelaar en Staal, pastoor Meijerink, de huisartsen 
Velthuizen van Zanten (uit Enter) en Beens, Heerdink, voorzitter van de afdeling Wierden van 
de Christelijke Textielarbeidersbond Unitas, J.C. Huiskes lid van de R.K. Textielarbeidersbond 
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St. Lambertus, J. Becking voorzitter van de boterfabriek, Kiers voorzitter van de afdeling 
Wierden van het Groene Kruis, G. Broeze voorzitter van de Boerenvereniging Rectum Ypelo, 
veearts Wagenaar, alsmede het secretarie-personeel en veel Wierdens publiek. 

 

De School met de Bijbel 

Oprichter van de School met de Bijbel was dominee Kromsigt, die op 1 november 1911 de 
eerste aanzet gaf om in Wierden een school met de bijbel te starten. Van de Kolk is het eerste 
hoofd van de school welke midden in het dorp staat en daarom de dorpsschool werd genoemd. 
Jammer genoeg is er over het begin van de school niet veel meer bekend, omdat de notulen 
van de eerste tien jaar verdwenen zijn. Vanaf 1921 is er wel weer de mogelijkheid terug te 
kijken naar verslagen van bestuur en school.In 1921 is meester Buddingh hoofd en er wordt 
verder les gegeven door juf Haverkamp en meester Compagner. Armoe is er troef. Er is geen 
elektrisch licht en ze redden zich met gaslicht. Voor de verwarming staan er grote 
kolenkachels in de lokalen. Er zijn ook diverse verenigingen die gebruik maken van de school. 
Onder andere de geheelonthoudersvereniging, de jeugdzorg en de zangvereniging. In 1937 
wordt voor het eerst gesproken van een bewaarschool voor kleuters of fröbelschool. 
Kleuterschool 'Margriet' komt niet veel later op de grond van de dorpsschool. 

 

 

Het ontwerp van de school is van architect G. Nijhoff,  het huis ernaast de directeurswoning 
is van de hand van architect H. Lodeweges. 

In 1950 wordt er voor het eerst gesproken over een tweede school. Op 15 juli 1952 brengen 
de voorzitter dominee Van Slooten en het hoofd van de school Buddingh een bezoek aan de 
inspecteur van het onderwijs om duidelijk te maken dat er een groot ruimtegebrek is door het 
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steeds groeiende aantal leerlingen. Op advies van de inspecteur wordt besloten een architect 
aan te wijzen;  dat was G. Nijhoff. 

Samen met  Nijhoff wordt vervolgens een bezoek gebracht aan de bouwkundig hoofdinspecteur 
te Den Haag. Deze adviseert om een school te bouwen met vier lokalen. Het initiatief een 
tweede school te stichten ging gepaard met de discussie waar deze te bouwen. De school moest 
vanuit het dorp gezien 'over' het spoor komen. Een geschikte plaats was aan de Kluinveenweg. 
Natuurlijk kwam ook de vraag aan de orde welk bouwtype de school moest worden. In die tijd 
was een zogenaamde 'halschool' nogal actueel. Echter, deze had een plat dak en dat wilde het 
bestuur niet in deze omgeving te midden van boerderijen. In een landelijke omgeving diende 
er een schuine kap op de school te komen. Een unieke situatie in Wierden, een halschool met 
een schuin dak. Op de bestuursvergadering van 22 oktober 1953 wordt uit de sollicitanten 
met algemene stemmen Th. Pas als hoofd van de nieuwe school benoemd. Ook onderwijzeres 
Buddenberg en meester Jans worden benoemd. 

Op 10 juni 1954 werd het schoolgebouw door meester Pas voor de eerste keer geopend. De 
deuren staan open, de school is nu klaar jubelden de kinderen in het lied ter gelegenheid van 
de in gebruik name van de school. Op 15 september werd de school onder bijzonder grote 
belangstelling officieel geopend. Het openingswoord werd gesproken door dominee H.A. van 
Slooten als voorzitter van het schoolbestuur. Diverse sprekers brachten hun gelukwensen 
over, zoals: dominee Kijftenbeld namens de Kerkenraad van de hervormde kerk, E.D. 
Maaldrink, burgemeester van Wierden, namens de gemeenteraad en de heren Westerhof, 
Timmerman, Garben en Schrooten namens de lagere scholen van Wierden en Enter. 

 

Het begin van Hendrik en Aaltje 

Hendrik leerde Aaltje kennen op paasmaandag 1933 in de Grotestraat te Rijssen. Dat was de 
plek voor de jongeren om elkaar te leren kennen. De meisjes wandelden door de straat en de 
jongens stonden op de stoep te kijken wat er voorbij kwam. Hij had eerder verkering gehad 
met een buurmeisje. Maar hij vond haar te dik en het bleef bij kalverliefde. Daarna volgde een 
meisje uit Rijssen. Ze was leuk om te zien maar ze had andere prioriteiten dan Hendrik. De 
paasvuren branden alom. Het is een mooie traditie, het verzamelen van het hout en het 
aansteken ervan. De mensen stonden rondom de boake en als de as was afgekoeld werden de 
meisjes zwart gemaakt met de as. Er waren wedstrijden wie de hoogste boake had in de 
buurtschappen. Dat was afhankelijk van het beschikbare snoeihout. Over vergunningen werd 
niet gesproken. Dan was er nog het onbeperkt eieren eten op paaszondag. Wie kan de meeste 
eieren eten? De winnaar bij Maassen van den Brink at er die avond zesentwintig. De kippen 
moesten overwerken. Aaltje Roessink werkte in de jutefabriek van Ter Horst te Rijssen. Daar 
was ze op twaalfjarige leeftijd als dagmeisje te werk gesteld. Het werk was zwaar en gejaagd. 
Hoe meer er gepresteerd werd hoe meer loon er in het zakje zat. Er werd op stuk gewerkt. Ze 
raakte overspannen en moest een jaar kuren vanwege beschadiging van de longen, 
waarschijnlijk in het dagsanatorium aan de Korteboschlaan te Rijssen of in Kronnenzommer 
in Hellendoorn. De werkdruk en de ongezonde werkplek hebben daar zeker een rol in gespeeld. 
Hendrik en Aaltje trouwden op 11 november 1937. Direct na hun trouwdag werd Hendrik 
ernstig ziek. Dat betekende een moeilijke start voor Aaltje. Aaltje was niet helemaal vreemd 
want broer Gerrit had een korte tijd verkering met haar gehad. Broer Willem had verkering 
met Janna, de zuster van Aaltje.  
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Dat het huwelijk van Hendrik en Aaltje een leven lang stand heeft gehouden komt volgens 
Hendrik vanwege de grote liefde en trouw voor elkaar. Hun manier van denken over de 
maatschappij en over geestelijke zaken waren hetzelfde.  Ze zijn nooit gaan slapen voordat ze, 
als er iets was voorgevallen, dat hadden uitgepraat. Het gebed was hun tot grote steun. Dat 
had schoonmoeder Roessink Hendrik voor zijn trouwdag op het hart gedrukt. Aaltje kwam uit 
een gezin van zestien kinderen. Hendrik heeft zijn schoonvader niet gekend. Die was al 
overleden voor ze verkering kregen. Wat betreft het huwelijk waren er afspraken gemaakt met 
de inwonende familieleden, zoals vader en moeder Maassen van den Brink en de broers 
Berend en Gerrit. Een en ander is ook bij de notaris geregeld. Hendrik en Aaltje namen de 
verplichting op zich om de ouders van Hendrik en broer Berend tot hun einde te onderhouden 
en onderdak te bieden. Gerrit is getrouwd en ging het huis uit. Berend is gebleven. Hij overleed 
op 3 juli 1969. 
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Hendrik en Aaltje kregen drie kinderen. Dochter Grietje is geboren op 17 juni 1941. De 
tweeling Johan en Willem zijn geboren op 10 september 1946. Johan had interesse voor de 
boerderij. Hij is na een middelbare agrarische opleiding op de boerderij gekomen. Het derde 
kind van Johan, Alexander, is nu boer op de Velper.  Als een vrouw in verwachting was riep 
ze voor de bevalling de twee naaste buurvrouwen om koffie te komen drinken. Dan werd de 
afspraak gemaakt dat ze zouden komen als de geboorte van de baby zich aandiende. Ze 
moesten de verloskundige bijstaan. En als de verloskundige niet kon komen werden ze geacht 
zelf de bevalling te doen. Door de grote gezinnen hadden de meeste vrouwen zelf veel ervaring 
met geboortes van kinderen. De opdracht was de moeder en kind zo lang mogelijk in bed te 
houden. Daar hoorde ook bij de verzorging van moeder en kind die twee keer per dag diende 
te gebeuren. De omstandigheden waren in die tijd niet goed. De bevalling vond plaats in een 
kleine bedstee zonder elektrisch licht en water uit de kraan. Bij de katholieke buren moest de 
naaste buurman met zijn vrouw de volgende morgen met het kind voor de doop naar de 
dorpskerk. Als alles naar wens was gegaan volgde de kraamvisite. Die was alleen voor 
vrouwen. 

 



168 
 

 

Aaltje Roessink en Grietje Bijsterbosch 
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De kerk waar Hendrik en Aaltje hun huwelijk bevestigden. 

 

Crisis 

Toen de tweeling werd gedoopt werden ze gedragen door de twee oma’s.  Hun doopjurken 
waren gemaakt van de knipmutsen van de beide grootmoeders. Kort na de oorlog was er geen 
stof voor een doopjurk te koop.  Het huwelijk van Hendrik en Aaltje vond plaats in een tijd dat 
de crisis in volle omvang aanwezig was. Niet alleen in Europa, maar in de hele wereld. De 
werkloosheid was enorm en de prijzen van de landbouwproducten waren laag. Honderd liter 
melk bracht eenvijftig tot twee gulden op, een kippenei anderhalve cent, biggen van acht 
weken twee gulden tot een rijksdaalder en een goede gebruikskoe ongeveer tachtig gulden. 
Het is zelfs gebeurd wanneer biggen werden geboren ze naar buiten werden gebracht om ze 
dood te laten vriezen. Zo kocht Hendrik maismeel uit Amerika voor twee gulden per honderd 
kilo. Er werd van de goedkoopste aanbiedingen gebruik gemaakt om het hoofd boven water te 
houden. Berend en Hendrik gingen de boer op om grasland te scheuren. Er was een 
subsidieregeling voor het bewerken van grasland tot bouwgrond. Met twee man en drie 
paarden werd negen gulden per dag verdiend, Zo waren ze een dag of wat bezig bij de 
Mosterdpot, een dansgelegenheid tussen Wierden en Almelo. Er moest een perceel grond 
geploegd worden. Toen begon het te sneeuwen. Vader Maassen van den Brink merkte op dat 
het slecht weer was voor de paarden. Moeder antwoordde dat de jongens er ook bij waren. 
Sommige boeren hadden meer beklag met hun paard dan met hun kinderen. De broers Albert 
en Jacob werkten, voor zover er nog opdrachten waren, in de textielfabriek en vulden hun 
karige loon aan met plukken van stoppelknollen voor Hendrik. Hij had dit rooikarwei 
aanbesteed voor een scherpe prijs. Het bedrag was vijftig gulden voor een enorm groot veld 
met knollen. Alles gebeurde met de hand en ze zijn er zeker veertien dagen bezig geweest. Die 
dagen dat ze niet in de fabriek werkten kregen Albert en Jacob ook niet uitbetaald van hun 
baas. Het was armoe troef. Nog voor het einde van 1937 kregen de koeien mond-en-klauwzeer. 
Plakkaten met waarschuwingen werden op de boerderij aangebracht. De Veewet schreef dat 
voor. Het was een erg besmettelijke ziekte. De koeien hadden pijn en werden erg mager. Ze 
gaven geen melk meer. Aan het eind van de zomer waren er van de dertien melkkoeien nog 
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maar een paar over. En die waren ook ziek.  Hendrik stapte over van roodbont naar zwartbont 
vee dat hij in Friesland kocht. De koeien in Friesland werden verkocht omdat de boeren hun 
huur niet meer konden opbrengen. Ze huurden de boerderijen van grootgrondbezitters die op 
vaste tijden geld wilden zien. 

 

 De lang verwachte bevrijders arriveren in Wierden op 5 april 1945. Collectie: Coen 
Cornelissen. 
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Verpondingsregister Reckum 1601 

 

 

 In 1475 verkopen Derk en Seino ten Thije dat hues  to Grymberghe mit den veer etc. en ook met 
de Leijerweerd in de buurschap Enter aan Otto van den Rutenberg en diens vrouw.  
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Voorzieningen voor de arme mensen 

Reeds voor 1900 was er in Reckum een armenvoorziening opgericht. De buurtschap werd 
begrensd door de spoorlijn van Almelo naar Deventer, de Ypeloweg en de Regge. De leden 
gingen naar de protestantse kerken. Hendrik heeft nooit statuten of een reglement gezien. Er 
was een bestuur van drie man, een voorzitter, secretaris en penningmeester. Naast het 
dagelijks bestuur werden elk jaar vier mensen bij toerbeurt aangewezen. Elke maand werd er 
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in de buurtschap geld in gezameld met een collectebus. Giften waren van een halve cent tot 
een kwartje per gezin. Er was geen inspraak, het dagelijks bestuur maakte de dienst uit. 
Hendrik heeft meerdere keren gecollecteerd. Op een zeker moment zat er 4500 gulden in kas, 
voor die tijd een groot bedrag. Maar toen in de crisisjaren (jaren dertig) een bijzonder geval 
zich voordeed, bleek men niet eensgezind. Er vestigde zich aan de Koepelweg een gezin uit 
Drenthe. Ze waren naar Twenthe gekomen om in de textiel te gaan werken. Dat verdiende net 
iets meer dan het werk in de turfwinning. Het gezin was erg arm. Een van de kinderen noemde 
zich ‘Arm’. Hij kon de ‘H’ niet uitspreken. Het werd nog erger toen er nog een kind werd 
geboren. Het gezin had aan alles gebrek. De verloskundige Hondeveld deed een dringend 
beroep op de armenvoorziening. Ze vroeg het armbestuur om bijstand voor het gezin 
betreffende de allernoodzakelijkste levensbehoeften. Bij de behandeling in het bestuur werd 
het verzoek afgewezen. En waarom werd het afgewezen? De mensen hadden nooit bijgedragen 
aan het fonds en ze woonden nog niet zo lang aan de Koepelweg. Deze beslissing heeft nogal 
wat stof doen opwaaien. Het leidde ertoe dat de armenvoorziening werd opgeheven. Het geld 
dat in kas was werd aan verschillende instellingen gegeven. 

 

Het uitdelen van het brood door de koster op goede vrijdag 

 

Sinds de vroegste beschavingen werden de kansarmen en minstbedeelden, de gehandicapten 
en zieke stervelingen geholpen in hun strijd tot overleven. De hulp kwam op de eerste plaats 
van de gezins- en familieleden en in tweede instantie van de buren of de kleine gemeenschap 
waarin zij leefden. Niettemin zijn ook voldoende voorbeelden bekend dat met name lichamelijk 
gehandicapten juist verstoten werden uit de familiekring of leefgemeenschap en 
noodgedwongen tot de bedelsraf geraakten.  
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Erve de Velper 

 

 

Vader en moeder Maassen van den Brink 

Vader Willem Maassen van den Brink overleed op 6 mei 1946. Hij was de laatste jaren van 
zijn leven steeds milder geworden. Hij had vrede met zijn sterven. Moeder Grietje overleed op 
1 oktober 1956. Ze liggen samen begraven op het oude kerkhof aan de Appelhofweg te 
Wierden. Berend overleed temidden van de familie op 3 juli 1969 en rust in een graf op 
hetzelfde kerkhof als zijn ouders. Het overlijden van Aaltje was voor Hendrik een van de 
moeilijkste periode in zijn leven. Aaltje had, behalve de longaandoening, ook een tijd veel pijn 
gehad vanwege een bekkenfractuur. Daarvoor werd ze zes weken opgenomen in het 
ziekenhuis. De laatste jaren was ze geestelijk en lichamelijk op. Na een ziekbed van een paar 
dagen is ze vredig ingeslapen. Aaltje is op donderdag 20 juli 1995 begraven op de begraafplaats 
aan de Vriezenveenseweg te Wierden. De uitvaartdienst in de gereformeerde kerk aan de 
Parallelweg te Wierden was een dienst met woord en gebed. Velen waren gekomen om haar de 
laatste eer te bewijzen. Het was een plechtig samenzijn onder leiding van dominee Clemens. 
Tekst voor de dienst was Psalm 42 vers 1: Gelijk een hinde naar de waterbekken smacht, zo 
smacht mijn ziel naar U, o God. Op haar graf staat een gedenksteen met het opschrift: ‘De 
Heer is mijn herder’. Aaltje was in haar doen en laten de bindende, de harmonie nastrevende 
factor in de familie. Het bindende bleek ook bij de graanoogst als ze in overal met gemak twee 
maaiers bijhield.  
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In huis werden vanwege het sterfgeval zaken aangepast. Er werden rouwgordijnen 
opgehangen, de ramen werden gesloten en de klok werd stilgezet. Door twee noodnoabers 
werd op het gemeentehuis aangifte gedaan van het overlijden. Eerst was een overlijdensbericht 
gehaald bij de dokter. Lijkkisten waren niet op voorraad en er volgde een bestelling bij de 
timmerman. Als de kist klaar was werd die opgehaald met paard en wagen. ’s Avonds kwamen 
alle buren (noabers) bij elkaar in het sterfhuis. Nadat ze het lijk in de kist hadden gelegd ging 
de wijnfles rond. Ook moest er uitgenodigd (geneugd) worden. Eerst was de naaste familie aan 
de beurt voor het luisteren naar de droeve boodschap. Dan de verdere familie en de hele 
buurtschap de volgende dag. Intussen was in het sterfhuis alles gereed gemaakt om de 
genodigden te ontvangen. De vrouwen zorgden voor brood en koffie. Dat was door de noabers 
meegebracht. Tot de buurplicht hoorde ook het zorgen voor een graf, een rouwkleed en het 
waarschuwen van een dominee of pastoor. De noodnoabers zorgden voor het vervoer van de 
kist en de wagens voor de vrouwen. Alle mannen gingen te voet naar het kerkhof. De koetsiers 
van de wagens liepen naast hun paard. De naaste buren gingen voorop. De doodgraver was 
al op het kerkhof aanwezig. De buren zorgden dus voor alles rondom het overlijden en de 
begrafenis. Men was er vast van overtuigd als een katuil bij de boerderij op de avond of in de 
nacht zijn geschreeuw liet horen, er spoedig een sterfgeval kwam. Dat was ook te verwachten 
als een zwarte kat in het donker werd gezien. Als de hofhond op het erf zijn kop in de lucht 
stak en daarbij een huilend geluid maakte kwam er iemand te overlijden. Hendrik en Berend 
hebben gezien en gehoord dat hun hond, een Duitse herder, erg tekeer ging toen hun vader 
overleed. Vader was erg gehecht aan de hond. Er werd bij de dode gewaakt omdat de oude 
huizen niet goed afgesloten konden worden en de ratten en muizen, zelfs katten, vrij spel 
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hadden. Daarbij kwam ook nog dat het bos bij de Koepelweg en het Haarbos het angstgevoel 
voor enge zaken vergrootte. Dat het er soms spookte, daar weten Hendrik en zijn vrienden 
alles van. 

 

 

Geschriften laten zwart op wit zien dat de voorvader Bijsterbosch, ook Biesterbos genoemd, 
‘eenen struikrover’ was afkomstig uit Polen. Rond 1500 vluchtte hij via Duitsland naar de 
Veluwe en  bleef daar. 

 

Jacob Bijsterbosch uit Wapenveld, de vader van Grietje. 
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Het erve Woolderink 
 

Het Woolderink is een boerderij in Reckum. Het was een hofhorig bodegoed onder de Hof 
Delden. Het bodegoed Woolderink moest berichten overbrengen in opdracht van de bisschop, 
de hofmeier of de landrentmeester. Dit kunnen brieven zijn van de bisschop aan de hofmeier, 
maar ook mondelinge boodschappen over besmettelijke ziekten die in aantocht zijn. 

De oudste vermelding van het erve Woolderink vinden we in een lijst van leenmannen van 
Floris van Wevelinkhoven, bisschop van Utrecht, gedateerd 1379-1382. Daarin wordt vermeld 
dat met "die tienden over dat erve Wolderkinc gheleghen in der buerscap van Reckum" en vele 
andere bezittingen beleend is Willem van Bevervoorde. 

 

 

 

 

Erve Woolderink 
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De huidige boerderij is gebouwd in 1798. De bouwaanvraag van 25 januari 1797 is bewaard 
gebleven en bevindt zich in het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle. 

Geeft zeer eerbiedig te kennen de ondergeschreeven verwalter landrentmeester van Twenthe, 
dat zich voor eenigen tijd geleeden bij hem heeft vervoegd de provinciale meijer Woolderink in 
Reckum bij Rijssen, te kennen geeven, dat het huis en woondershuis op voorzeide erve in zulk 
een gedelabeerden staat waaren, dat niet langer zonder gevaar konden bewoond worden, zelfs 
zodanig, dat het der moeijte niet waardig zoude zijn om eenige kosten tot reparatien van dien 
aard aan te wenden, neen maar genoodzaakt was een nieuw huis te moeten optrekken, 
daartoen verzoekende de nodige grondsteenen en het hout van de provincie, op welk een ander 
de ondergeschreeven zich geïnformeerd hebbende heeft vernomen, dat zulks overeenkomstig de 
waarheid zou zijn. Wientengevolge die meijer aan den onderschreeven heeft overgegeven 
nevenstaande lijst van het benodigde hout, maar het welk hij, als tot een nieuw huis verzogt 
wordende, zonder Uwe speciale authorisatie niet vermogt om door den houtvester te laaten 
aanwijzen. Jannes Woolderink doet versoek om een nieuw huijs van 8 gebint. Teweten 8 
balkens en 16 stielen. De balkens lank 33 voet, de stielens 15 voet. De platen an jeder sijt 80 
voet lank. 

Het huis is sinds de bouw nagenoeg geheel intact gebleven, enige moderniseringen 
uitgezonderd. Het is op de lijst van Rijksmonumenten geplaatst. 

 

 

Als oudste bron vinden we het manuaal van de rentmeester van Twenthe, waarin vermeld 
staan 'de renten en domeinen van het land van Twenthe', zoals die waren ten tijde van 
bisschop Floris van Wevelinkhoven in 1385. Dit register is opgemaakt door Gerard van 
Bevervoorde, de toenmalige landrentmeester van Twenthe, aan de hand van een origineel dat 
de toestanden van omstreeks 1300 weergeeft. De bedragen zijn weergegeven in Leuvense 
Ponden. Het domein Woolderink behorende onder de Hof Delden is op Sint Lambertusdag een 
cijns verschuldigd van 30 denarii. 

Census hominum et bonorum infrascriptorum solvendus et presentandus in curte Delden in 
vigilia beati Lamberti. In parochiae Rijssen, apud Nuthaer Wolderking 30 denarii Lov. De 
precariis 6 solidi Lov. 
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Ganzen in Reckum 

In het begin van de vorige eeuw was de ontsluiting en de afwatering van Reckum erg slecht. 
Als gevolg ervan waren er veel watervogels. Eenden en ganzen bepaalden het beeld rondom de 
boerderijen. In Reckum was geen boer die geen ganzen had. In het voorjaar werden de kuikens 
gemeenschappelijk naar een moerassig gebied gebracht. Het gebied werd de Beushoop 
genoemd en was een golvend landschap bij de Regge. Het behoorde aan alle boeren uit 
Reckum. Maassen van den Brink had er ook grond dat later als hooiland werd gebruikt. De 
ganzen kwamen in een natuurgebied waar altijd water en gras was, dus voedsel. De ganzen 
van een bepaalde boerderij bleven altijd bij elkaar. De bewaking was in handen van een gent, 
een mannetjesgans. Als na enige tijd de jonge ganzen nagenoeg volwassen waren werden ze 
teruggebracht naar de boerderij waar ze thuis hoorden. Ze hadden al een merkteken gekregen 
bij de inscharing door middel van een inkeping in de vliezen. Ieder had zo zijn eigen 
herkenningsteken, Inscharing is weiden op de grond van een ander. De oude ganzen bleven 
op de boerderij. De jongen werden voor de export naar Engeland verkocht.  

 

Station Enter 
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Er zijn nu nog huisnamen die herinneren aan de ganzenhandel, zoals Ganzen Naats. Zijn 
werkelijke naam is Tijhuis. Het erve van Van Dijk wordt de Ganzentabben genoemd. Er was 
daar vroeger een herberg. Het erve lag aan de Reetschotweg; vroeger was dat de Deventerweg. 
Bij zo’n pleisterplaats werden de ganzen bij elkaar gedreven. Daar kwamen de handelaren die 
grote aantallen ganzen kochten en ze te voet naar het dichtstbij zijnde station dreven. Vandaar 
gingen de ganzen naar Rotterdam waar inscheping naar Engeland volgde. Door ontwatering 
van de omgeving zijn er geen ganzen meer in Reckum en is die bron van inkomsten 
opgedroogd. Geleidelijk aan was er op de gemengde bedrijven meer aandacht voor de kippen. 
Bijna overal was elektra aangelegd. Bij Berend ging het lampje branden om daar ook in de 
kippenhokken van te profiteren. Het kunstlicht werd door geschakeld, de dagen werden 
vervroegd en verlengd. Maar hoe kwam er een tijdschakelaar? Berend vond een oude wekker 
en prutste net zo lang dat het ding voor een moderne tijdschakelaar niet onder deed. Hendrik 
somt op van wie ze in de loop der jaren grond hebben gekocht. Dat zijn: Kenkhuis, Overmeen, 
katholieke kerk Rijssen, Ten Bruggencate, Eneman, Rotman, Achteresch, Zandink, Tijhuis, 
Smits, Maassen van den Brink, Van Buuren, Kippers, Segers, Rouweler, Nollen, Velten, Wild,  
Slot, Gerritsen Mulkes, Ligtenberg, Moccelencate en Van Dijk. Grond is verkocht aan Nijhuis, 
Ter Stege en Gerritsen Mulkes.   
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1912, ganzen op de Brink te Enter 

 

Fotograaf Jan Kolkman. ook Fotojantje genoemd 

 

 

Jan Kolkman fotografeert in het Wierdenseveld. Op de achtergrond de kiepkarren die 
gebruikt werden bij het ontginnen van de heide tot cultuurgrond. Uit het archief van 
Wederaardigheden  
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Marinus Kolkman, alias 'Tolmeriens', in 1882 in Holten geboren, trouwt op 23 maart 1907 in 
Wierden met de tweeentwintigjarige dienstbode Anna Maria Assink uit Markelo. Marinus is 
wegwerker, onbezoldigd rijksveldwachter en tolgaarder op ’t Exo, zo wijst onderzoek in het 
gemeentearchief uit. Marinus en Anna krijgen tien kinderen, die allemaal in dat kleine huis 
gewoond hebben. Gerrit Jan, alias 'Fotojantje' (waar het verhaal over gaat), is geboren in 1910. 
Jan Kolkman trouwt in 1932 met Gerritje Giesbers uit Rijssen. Jan is dan timmerman bij de 
gemeente en heeft in die functie ook nog gewerkt aan de Exo-brug. 

 

Jan van der Kolk 

In zijn vrije tijd fotografeert hij, maar dat is niet z’n enige hobby. Al voor de oorlog richt hij 
samen met Gerrit Bruggeman, Flip van der Kolk en Toeters de Wierdense Motorclub op en 
worden er sterritten en puzzel- tochten uitgezet. Later werd het de Auto- en Motorclub 
Wierden. De fotografie neemt steeds meer tijd in beslag en ook voor anderen drukt hij filmpjes 
af. In 1934 besluiten ze naar de Marktstraat 8 te verhuizen en richten in de voorkamer een 
winkeltje in en boven komt een donkere kamer. Bij het fotograferen wordt in de beginjaren 
alleen nog maar met glasplaten gewerkt. Ook als er later al modernere toestellen in de handel 
zijn gebruikt hij toch nog wel deze glasplaten, want je maakte er prachtige foto’s mee. In 1936 
reist hij met zijn vrouw Gerritje naar Amsterdam om zich filmapparatuur aan te schaffen. 
Omstreeks 1938 wordt achter het huis een atelier gebouwd. Jan zelf heeft reeds in 1941 een 
kleinbeeldcamera voor het maken van pasfoto’s. Want iedereen heeft dan een pasfoto nodig 
voor het persoonsbewijs.  

In de oorlog is hij samen met zijn broers Gerrit en Henk bij de ondergrondse en zijn huis is 
een broeinest van het verzet. Hij is onder andere betrokken bij overvallen in Almelo en in 
september 1944 moet hij onderduiken. Zijn woning, winkel en het atelier worden door de 
Duitsers leeggeroofd. Mevrouw Kolkman en dochter Gerry moeten halsoverkop vluchten. Na 
de bevrijding komt Jan nog in dienst bij het leger als reserve-luitenant en maakt hij veel foto’s 
in Hengelo en Enschede om de oorlogsschade vast te leggen voor herstelbetalingen van de 
wederopbouw. Postuum ontvangt hij het Verzetsherdenkingskruis. Later maakt hij veel 
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industriële foto’s, onder andere voor Nijhof & Wassink, Van Heek-Scholco, maar ook van 
landbouwmachines voor Schuitemaker. In die tijd wordt ook de foto-bruidsreportage populair. 
En als de film op gang komt, worden onder meer de motorraces in Tubbergen gefilmd en de 
terreinraces in Markelo. Hij vertoont z’n films in de zaal van café Beukers aan de 
Stationsstraat. Koninginnedag is dan nog in augustus en Jan geeft dan dikwijls een 
filmvoorstelling in de open lucht op de Beukersweide. Aan de ene kant van het weiland staat 
een boerenkar met daarop de filmprojector en aan de andere kant een boerenkar met daarop 
het scherm. Het atelier had een fotostudioruimte, een kleine ontvangstruimte meteen als je 
binnenkwam, twee donkere kamers en achter de studio een werkruimte waar foto’s gedroogd, 
uitgezocht en verpakt werden. Later werd van de fotostudio een grote verkoopruimte gemaakt, 
zodat er nog wel pasfoto’s  gemaakt  konden maken. Vanaf 1970 werd de fotostudio weer 
opnieuw voor dat doel ingericht. Dit kon omdat toen het pand van de Coop aan de Marktstraat 
6 werd gekocht en men toen de beschikking kreeg over een grotere winkel. In februari 1979 
werd Jan Kolkman getroffen door een hersenbloeding, hij overlijdt op 12 juni 1984. In 
september 1981 begint Henk van Heek voor zichzelf en verhuist naar de Kerkstraat. In 
februari 1982 wordt de winkel aan de Marktstraat gesloten. Het woonhuis wordt eerst in 2003 
afgebroken en anno 2004 bevindt zich hier een mooi, nieuw – onder architectuur van Harry 
Bekhuis gebouwd – modern winkelpand. 

 

Veldwachter Eduard Mengerink 

 

 

Eduard Harmen Christiaan Mengerink werd geboren op 17 februari 1861 in Goor. Hij was een 
zoon van Berend Mengerink uit Stokkum die is geboren op 30 december 1834. Berend is op 
9 juni 1860 getrouwd met Cornelia Holtkamp, geboren op 7 mei 1840 te Goor, dochter van 
Harmen Christiaan Holtkamp, kleermaker en Hendrika ten Donkelaar. 

De latere veldwachter Mengerink trouwde rond 1883 met Johanna Hendrika Boswinkel, 
geboren op 14 oktober 1861 Goor. Hij was aanvankelijk wever te Goor en later nachtwaker. 
Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren. Johanna Hendrika Boswinkel overleed te 
Wierden op 20 juni 1922. 

Op 1 oktober 1892 werd Mengerink benoemd tot veldwachter in de gemeente Wierden, naast 
deze functie was hij onbezoldigd rijksveldwachter, marktmeester en plaatselijk deurwaarder. 
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Ze woonden aan de Markt 208. Momenteel is hier Modehuis de Brink gevestigd, de 
dakkapellen zijn nog in oude staat te zien. Mengerink werd eervol ontslagen op 1 oktober 
1927. 

Op 26 februari 1920 schreven de drie veldwachters een brief aan de gemeenteraad (op gezegeld 
papier van dertig cent) waarin ze vermeldden dat ze “weliswaar dankbaar waren voor de 
verhoging die eenige tijd geleden is toegestaan, echter vonden ze, mede gelet op de lange en 
onregelmatige werktijden, een verhoging van hun salaris met ingang van 1 januari 1920 nodig, 
zoodat zij in staat zijn behoorlijk in de behoeften van zichzelf en hun gezin te kunnen 
voorzien.” 

Bij overlevering zijn er twee  anekdotes: 

Mengerink arresteerde in de jaren twintig een forse manspersoon die gezien zijn gestalte veel 
sterker was dan Mengerink, die klein van stuk was. Deze man probeerde te ontsnappen maar 
Mengerink hield hem als een terriër vast en werd meegesleept. Deze meesleperij heeft zolang 
geduurd dat de voetzolen van Mengerink waren doorgesleten. 

Ooit moest men iemand uit Enter arresteren die van een moord verdacht werd. Waarschijnlijk 
had Mengerink hierbij wel hulp. De arrestant verweerde zich zeer heftig, zodat hij door een 
aantal mensen in bedwang moest worden gehouden. De arrestant werd op een handkar 
vastgebonden en naar Almelo vervoerd. Onderweg ging die persoon als een razende tekeer en 
schreeuwde “Mengerink as ik wier lös bin dan vermoor ik oe”. Vele jaren later was Mengerink 
’s avonds in het donker, op de fiets op weg naar Enter, met als fietsverlichting een 
carbidlantaarn. Onderweg ontmoette hij iemand die hem om een vuurtje vroeg om zijn sigaret 
aan te steken, Mengerink gaf hem het vuurtje en herkende in het flauwe schijnsel de 
toenmalige arrestant. Hij had reeds vernomen dat hij om deze tijd werd vrijgelaten. Mengerink 
zei: ‘Ie bunt wier oet de gevangenis?’ ‘Joa, Mengerink’, zei de persoon en fietste weer verder. 
Later vertelde Mengerink dat hij op dat moment wel agressie van deze persoon verwacht had 
gezien zijn toenmalige verwensingen, maar kennelijk was hij na de jarenlange detentie zijn 
verwensing vergeten. 

Na meer dan vijfendertig jaar de gemeente Wierden te hebben gediend werd Mengerink per 1 
oktober eervol ontslagen. Hij overleed op 18 juni 1937 en is op de Algemene Begraafplaats 
aan de Appelhofstraat begraven. 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 
 

De erven van de buren 

 

 

Bovenstaande foto is uit de collectie van Herbert Stegeman. U ziet de  Noordiksteege die loopt 
van de Kloosterhoek bij Kenkhuis/Tijhuis naar de Enterweg bij de Hoff. Op de foto staat de 
oude schöppe van Kenkhuis. 
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Het erve Kenkhuis, 1930 

Het erve Kenkhuis, 1955 
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Het erve Kenkhuis, 1966  

 

 

Erve Tijhuis, 1996 



193 
 

De dienstbodenkamer van het erve Tijhuis vlak voor de afbraak in 2010. 

 

Erve Tijhuis, Kloosterhoeksweg, 2017. 
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De waterburcht het Slot 

Het Slot  is een voormalige waterburcht in Reckum Het viel onder het 
voormalige richterambt Kedingen in de kerspel  van Rijssen. 

Van de burcht is tegenwoordig niets meer te zien. Wat rest zijn niet meer dan glooiingen in 
het landschap en een boerderij die dezelfde naam nog draagt. In de jaren 1950 - 1955 zijn de 
slotgrachten geheel gedempt. 

Het Slot was ooit één van de vier adellijke behuizingen in de kleine buurschappen Reckum en 
IJpelo. In 1592 verkrijgt David Casper Berck het Slot door te huwen met Jasperina van 
Raesfelt. Daarvoor is het Huis van haar vader Goossen van Raesfelt en Lucretia van Twickelo. 
Via de dochter van David Berck, Agnes, die gehuwd was met Sweder van Langen, komt het in 
bezit van de Van Langens. In 1703 wordt het door jonker Zeger Wichman en Agnes van Langen 
verkocht aan de rijke Vriezenveense koopman Jan Smelt en zijn uit Wierden afkomstige vrouw 
Kunera Berentsz Brouwer. In 1746 wordt door de in Deventer wonende eigenaar Bernardus 
Smelt en Anna Borgerink nog eens beschreven wat er allemaal bij het Slot hoort. Expliciet 
worden dan de pastorieën- en kostersrechten genoemd die bij het huis horen. Aan het eind 
van de achttiende eeuw wordt het Slot verkocht aan Bartus Coppelmaat en Gezina Slot, de 
bouwlieden op het Slot. 

Bij archeologische opgravingen heeft men op het terrein een houten waterput, een puntgave 
bronzen randhielbijl en een houten nap en houten lepel gevonden uit de tiende eeuw, die zich 
in het die zich in het depot van het Rijksmuseum Twenthe bevinden. Daarnaast ook 
fragmenten keramiek uit de karolingische periode, kogelpotscherven, Siegburg aardewerk.  

 

 

Erve Slot 
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Op deze plaats stond ooit de waterburcht Het Slot 

 

Ook treft men her en der op het terrein kloostermoppen aan. In het gebied rondom het Slot 
treft men overal sporen aan van vroeg middeleeuwse ijzerproductie. Het terrein van de 
rechthoekige waterburcht met een dubbele slotgracht en de naastgelegen visserij genaamd 
Slotsvoorde is in de periode 1950 - 1955 geheel gedempt. Nu staat er alleen nog een boerderij 
met dezelfde naam. Ook de oude Slotdijk is tegenwoordig deels verhard en verlegd. 

 

Op diverse topografische kaarten wordt het Slot opgetekend en is het rechthoekige 
grachtenstelsel met de Slotsdijk en het Slotsvoorde te zien. Op de Hottingerkaart (1783) en de 
eerste kadastrale kaarten staat de bedoening goed opgetekend. 
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Slotsdijk  

 
Boer Coppelmaat en de drostendiensten 
 

Dit stukje gaat over een rechtzaak. Het betreft een zaak tussen de Drost van Twente en boer 

Coppelmaat. Het erve Koppelmaat was aan de Sluizendijk 1. Het is de vader zijn Bartus 

Coppelmaat die is ingetrouwd Geziena Slot te Rectum. Er zijn in de uitspraak van. Alle 

ingezetenen waren jaarlijks verplicht twee drostendiensten te doen. Op 25 november 1769 

heeft de Drost enkele wagens besteld om tweeduizend stenen van erve Lentfert naar de 

Pelmolen te brengen. Gedaagde heeft in vier keer 1450 stenen geladen omstreeks half drie. 

Hij heeft dus te weinig stenen opgeladen. Coppelmaat werd voor het gerecht gedaagd en werd 

veroordeeld tot een boete van vijf goudguldens. Hij is van verdere kosten gevrijwaard omdat 

daar geen rekening van is overlegd. De uitspraak is gedaan op 8 februari 1770 door J.W. 

Racer. Bron: DBNL.nl. 
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Drijvende baksteen  
In Reckum speelde de sage van de drijvende bakstenen die men niet aan de man kon brengen, 
omdat men dacht dat ze behekst waren. Vooral in Rijssen wilde men niets van de Reckummer 
bakstenen weten. In het midden van de negentiende eeuw kwam de Reckummer onderwijzer 
Van Wijngaarden in bezit van een steen afkomstig van het oude kasteel de Grimberg in Notter. 
Toen hij in Reckum, waar zijn school stond, aan een boer vroeg of hij wist van de drijvende 
stenen en het Reckummer gezegde 'Hé drif as ne bakstien'. Hierop antwoordde de boer: 'dat 
z'ok oe aans wal kun’n loatn zéén’. Hij haalde een steen los uit de put die voor het huis 
opgemetseld was en wierp deze in het water. De baksteen bleef drijven. De boer zei: ‘ De stenen 
zijn afkomstig van Het Slot, hetwelk de legende zegt als een oud en sterk en door een dubbel 
gracht omringd kasteel. De bisschop van Munster, Bernhard van Galen, zou er tijdens zijn 
omzwervingen en plunderingen hebben gebivakkeerd. Later is het gesloopt en op het midden 
terrein is een boerderij gebouwd’. Volgens de boer zouden de muren van de havezate 
Dackhorst ook stenen bevatten die ook op water kunnen drijven. Ook in Rijssen werd er 
verteld over behekste stenen. Achter de Baniskamp in Rijssen heeft men ook een beste partij 
zwarte klei gevonden die men tot bakstenen heeft verwerkt. Toen men erachter kwam dat ze 
op water bleven drijven werden de Rijssense Tichelaars tot tovenaars verklaart en van hekserij 
beticht. 

De steen baarde destijds nogal wat opzien, blijkt uit een artikel van de hand van Wijngaarden 
uit 1848. Een hoogleraar uit Deventer heeft er zelfs een onderzoek naar verricht. De steen was 
gemaakt van klei die was gevonden aan de rand van het veen. De klei had zich daar vermengd 
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met veengrond. Bij het bakken verdwenen de veenbestanddelen en ontstonden er kleine 
holten die de steen drijfvermogen gaf. 

 

 

Jan Langenhof van het Bouwhuis Cattelaer met een drijvende baksteen. 

 

 

Kasteel De Grimberg   
 
Het landgoed De Grimberg is zeven eeuwen oud. De oudste vermelding is van 1297. De 
bewoners beheersten de toegang tot Twenthe over de Regge. De Grimberg werd later een leen 
van de provincie Overijssel. Aan het goed was een leenkamer verbonden, die na de afschaffing 
van het leenstelsel in 1798 werd opgeheven. Er zijn nog overblijfselen en aanduidingen te 
vinden van de plek waar eens het kasteel heeft gestaan. Een ‘mansio’ werd het genoemd in de 
vroegst bekende akte, waarbij sprake is van de ‘Grimberghe’. 
 
Een mansio was een pleisterplaats in de Romeinse tijd (van latijn 'manere': verblijven), in de 
regel gelegen nabij een stad of belangrijke weg. De mansio werd beheerd door de overheid en 
was veel belangrijker dan een simpele herberg. De mansio verschafte weliswaar voedsel, een 
rustplaats en verse paarden, maar er werd ook belasting geheven en recht gesproken. Gasten 
werden geacht zich te kunnen legitimeren. Rond een mansio ontstond meestal een 
hele infrastructuur van landbouw, veeteelt, een smederij, etc. Hieruit ontstonden in 
de middeleeuwen heerlijkheden. 
 
De Grimberg was een kasteel in de buurschap Notter. Het was gelegen in het 
voormalige richterambt Kedingen. Van het oude kasteel is alleen de toegangspoort bewaard 
gebleven. Het grachtencomplex met een binnengracht en een dubbele buitengracht is nog 
intact. Het is verscholen gelegen tussen de oude eiken en beuken. 
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Aan de rijksweg tussen Rijssen en Wierden ligt de oude ingang van de havezate de Grimberg. 
Deze zandstenen pijlers zijn in het begin van deze eeuw uit de provincie Utrecht gehaald. 
 
 
Bij de Grimberg behoorden de erven Boom, Ese, Brugmans, Berg en Heinhuis, een deel van 
de erven Winkel en Kifhorst, Klein Lochter, de katersteden het Schot, Schuttenplaatsje en de 
Telgte, evenals de Zegget. 
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De oude slotgracht  
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De oudste gegevens over de Grimberg dateren van 4 juni 1297. De mansio Grimberg wordt in 
een testament van Egbert van Almelo, die het kasteel aan zijn tweede vrouw Mechteld van 
Limburg schenkt. De kinderen uit hun huwelijk noemden zich nadien ’Van den Grimberg’. De 
oudste zoon Derk stierf waarschijnlijk kinderloos, want zijn broer Egbert van den Grimberg 
komt daarna voor in akten. Zijn zoon, eveneens Egbert (II) had in 1396 een conflict met Geert 
van Bevervoorde van de Hof te Bevervoorde. Deze Egbert had een zestal kinderen waaronder 
de oudste zoon Derk II die hem opvolgde. Na zijn overlijden verdelen zijn broer Johan en zijn 
zuster Egbertje, die getrouwd was met Geert ten Thije, in 1443 allerlei Grimbergse goederen. 
Hierdoor komt na het overlijden van Egbertje, ‘dat hues to Grimberghe mit den veer ende mit 
den vrede…etc.’ aan haar kinderen Derk en Seino ten Thije, die het in 1475 verkopen aan 
Otto van den Rutenberg en zijn vrouw. De Grimberg is leenroerig aan het Huis Almelo. 
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Theehuys Grimberg is genoemd naar de voormalige havezathe Grimberg. Deze havezathe 
bevond zich op het terrein pal naast Theehuys Grimberg. De buitengracht en de poort 
herinneren nog aan deze voormalige adellijke bezitting, die voor het eerst genoemd wordt in 
het jaar 1297. 
Tijdens de tachtigjarige oorlog werd er een Staatsgarnizoen gelegerd. De Spanjaarden 
veroverden daarop het kasteel en staken het in brand. Het werd weer herbouwd en er vonden 

telkens uitbreidingen plaats.  
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Op de foto het bouwhuis dat tot ongeveer 1900 binnen de grachten stond. Een eeuw geleden 
is de boerderij afgebroken. 
 
Na het overlijden van de laatste eigenaar in 1812 ging het bergafwaarts met het kasteel, dat 
daarna te koop werd aangeboden voor afbraak. Wat rest van de Grimberg is het redelijk 
complete grachtenstelsel en het afwisselende landschap. Nu eens parkachtig en dan weer 

authentiek Twenths coulissenlandschap.  
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Het fiets- en voetveer over de Regge 
 
 
Het kasteel Grimberg lag zeer strategisch aan de Regge. Rijdend vanuit Deventer naar Twenthe 
dan ga je via de Bandijk in Goor of via Grimberg dat tot de oudste kastelen van Twenthe 
behoort. Moerassen isoleren de stokoude gouw Twenthe. Eeuwen geleden is er al een veerpont 
waar tol wordt betaald. Het kasteel is verdwenen. Alleen het fraaie landgoed is er nog, aan de 
Grimbergerweg. 
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Op deze Hottingerkaart uit 1783 is het landgoed Grimberg goed weergegeven. Het noorden is 
boven. Links stroomt de Regge en duidelijk is links onderin het Veer te Rijssen te zien. 
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Bij de bomen achter de vrachtwagen stond het oude kasteel 
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Pad naar de Grimberg langs het maisveld. 
 
 

Slotgracht achter de boom, bijna dichtgegroeid. 
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Scherven gevonden bij de opgraving vanj de Grimberg 

 
In 1964 is in de eerste helft van juli het graafwerk op de huisplaats van de in (ongeveer) 1821 
afgebroken havezate Grimberg in de gemeente Wierden met hulp van de H.T.S. te Hengelo 
voortgezet. Aan de voorzijde van de huisplaats is een vlak van vier bij vier meter uitgegraven. 
Op een diepte van zo'n twee meter beneden het maaiveld zijn op verschillende plaatsen 
gedeelten van middeleeuws muurwerk aangetroffen, die de laatste resten vormen van een 
oude fundering. Het ene stuk muur is 1,10 meter lang en zeventig centimeter dik. Tegen de 
noordzijde van deze muur bevindt zich een reeks van palen, ter breedte van vijftien tot twintig 
centimeter, die als beschoeiing van de gracht dienst heeft kunnen doen. Op een afstand van 
1,10 meter ten zuiden van dit muurgedeelte loopt in oost-west richting een tweede fragment 
van een muur, ter lengte van 1,15 meter en ter breedte van vijftig centimeter. Haaks hierop 
aan de oostkant wordt wederom een muurgedeelte aangetroffen, ter lengte van 1,10 meter. 
Dit restant is slechts twee stenen breed. Het gevonden scherven-materiaal is voornamelijk 
vijftiende tot zestiende eeuws. De sloop van het huis is zeer grondig gebeurd zodat de poging 
tot een reconstructie-beeld van verschillende bouwperioden pas na algehele ontgraving 
ondernomen kan worden. 
 
In 1963 waren er drie grote sleuven gegraven, twee over de breedte, richting oost-west, en één 
in de lengte-as nood-zuid. Daarenboven zijn er nog zeven kleine proefsleuven gelegd: drie aan 
de zuidzijde aan de gracht-kant en vier aan de noordzijde van de huisplaats. Bij het trekken 
van de sleuf in oost-west is in het midden van de huisplaats een veldkeien fundering gevonden 
op ongeveer zeventig centimeter beneden het huidige maaiveld, ter breedte van één meter en 
1,20 meter. De loop van deze stenen is in dit jaar gevolgd. Weliswaar is het grootste gedeelte 
van deze fundering op veldkeien bij de sloop van het huis weggehaald, maar de overgebleven 
puinsleuven toonden een verrassend patroon. Een vierkant van zeven bij zeven meter 
(oudtijds binnen-werks) met aangrenzend vlak ten westen daarvan van zeven bij 3,5 meter 
leverde een plattegrond op volgens de bouwtrant van versterkte huizen naar Westfaals 
voorbeeld omstreeks de vijftiende eeuw (vgl. K.E. Mummenhoff. Die Profanbaukunst im 
Oberstift Münster von 1450 - 1650, Münster, 1961. p.21 e.v. i.v. "Zweiraumhäuser").  
 
Waarschijnlijk zijn dit de resten van de tweede bouwperiode. In redelijke staat verkerende 
beschoeiing uit verschillende perioden aan de west-, zuid- en oost-zijde van de huisplaats 
langs de binnengracht blootgelegd. Paalfunderingen zijn vooral bij de hoek tussen de west- en 
zuidzijde van de huisplaats langs de binnengracht teruggevonden. Een klein formaat baksteen 
vervaardigde afvoerput is aan de westzijde aangetroffen. Deze bevatte veel glas- en aardewerk-
scherven uit de achttiende en begin negentiende eeuw. Een gave test kon geborgen worden. 
Het gehele terrein binnen de binnengracht is tot vijftig centimeter boven de beschoeiing van 
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de paalfundering afgeschaafd met behulp van technische apparatuur van de gemeente 
Wierden. Uit wat nu ontgraven is blijkt dat de havezate nagenoeg tot op de paalfundering is 
gesloopt. 
 

 
Oprijlaan naar theehuis en kasteel. 
 

 
Diepvrieshuis in Notter 
 
Niemand keek er in Notter van op als je de jas aantrok om even naar de diepvries te gaan. 
De diepvries stond immers niet in de bijkeuken, maar een stuk verderop, aan de rand van 
een weiland aan de Grimbergerweg. 
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Diepvrieshuisje  

  
In 1925 kwam een nieuwe manier beschikbaar om conserven te bewaren en tegen bederf te 
beschermen. De Amerikaan Clarence Birdseye ontdekte tijdens een bezoek aan een 
eskimofamilie in Labrador dat vis, mits heel snel ingevroren, zijn smaak en stevigheid behield. 
Door de Rijksvoorlichtingsdienst en de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen werd de 
nieuwe conserveringsmethode gepropageerd. Als de eerste koel- en vriesapparaten voor de 
consument op de markt komen is de aanschaf van een eigen diepvries voor veel gezinnen nog 
te duur. In 1952 werd in De Kooten (Friesland) het eerste diepvrieshuisje/kluis in Nederland 
opgericht. Vier jaar later waren er al zesenveertig. Het diepvrieshuis werd op cooperatieve 
basis beheerd.  Aldus verrezen er diepvriescoöperaties en soortgelijke verenigingen, waarvan 
de leden een kluis in een diepvrieshuis konden huren. Een dergelijke kluis had een inhoud 
van honderd liter. 

 
Rijdend vanaf de Rijssensestraat de Grimbergerweg  in, is aan de rechterkant een huisje te 
zien. Het is een diepvrieshuisje. Begin jaren zestig kwamen er dus overal in Nederland 
diepvrieshuizen. Huisslacht was toen nog een algemeen gebruik. De initiatiefnemers waren 
Johan Nollen en Berend Jan Vinkers. In het huisje stonden twee rijen kluizen die verbonden 
waren met een centraal koelsysteem. Bijna iedereen deed mee en huurde één of twee kluizen. 
De kosten waren tien jaar achtereen vijfenzeventig gulden per kluis per jaar. 
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Grimbergerweg  
 

 
De oude boerderij aan de overkant van het diepvrieshuisje. 
 
In Notter werden op verschillende plaatsen de huisjes gebouwd en ze bestaan nog steeds. 
Zoals aan het begin van de Grimbergerweg, bij Altena aan de Schapendijk en achter de 
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toenmalige Welkoop, naast de voormalige kalksilo. Aan de Ireneweg werden de kluizen 
geplaatst in het gebouw van de lijkwagenvereniging Notter/Rectum. Toen men in Zuna zag 
dat het best gemakkelijk was begon men daar ook te denken aan zo’n gezamenlijke diepvries. 
Ze konden het echter niet eens worden over de locatie. De diepvries was in de buurt van 
Smeyers gepland en de buurtbewoners van Maneschijn vonden dat in hun buurt de beste 
plek was. Echter loste het probleem zich vanzelf op. Door de komst van kleine diepvriezers 
voor in huis werden de diepvrieshuisjes al snel overbodig. Nu is het diepvrieshuisje in gebruik 
door Tourist Info Wierden-Enter. Het  laatste diepvrieshuisje in Sint Isidorushoeve sloot op 9 
mei 2011 de deur. 
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Villa Huurnerheem  
 
De villa is omstreeks 1901 gebouwd door Frits van den Elst uit Almelo. In 1897 had hij al zijn 
bedrijf van Almelo naar Wierden tegenover zijn huis laten verhuizen. Voor zover bekend had 
het echtpaar twee zonen, waarvan Bernard (geboren in 1875 te  Almelo) in de markante villa 
ging wonen. Hij trouwde met Nicoline Elisabeth Snel. Bernard stierf in 1915. Zijn vrouw bleef 
tot haar overlijden in 1949 in de villa wonen. Ze had gezelschap van haar dienstbode Dina 
Krommendijk. De andere zoon Herman van den Elst, geboren in 1877 trouwde met Gerritdina 
Ten Bruggencate. Herman nam de wasserij over van zijn overleden broer. Naast de woning 
stond een boerderijtje speciaal gebouwd voor de machinist van de stoommachine in de 
wasserij. De familie Minkjan heeft hier jaren gewoond, vader was machinist bij van den Elst. 
In het begin van de vorige eeuw floreerde de wasserij. In 1902 telde het als werknemers zestien 
vrouwen boven de zestien en vier meisjes jonger dan zestien jaar en elf mannen. 
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Villa Huurnerheem 

In de oorlogsjaren ’40-'45 werd de villa gevorderd door de Duitse organisatie Todt. Deze 
Organisation Todt was genoemd naar Fritz Todt die in 1933 door Hitler was belast met de zorg 
van het wegennet. Onder zijn leiding werd onder andere begonnen met de Duitse 
autowegenaanleg. Dwangarbeiders moesten onderdak hebben in de omgeving waar ze te werk 
waren gesteld. Daarom werd de villa van de familie Van den Elst gevorderd. Mevrouw Van den 
Elst was gedwongen elders onderdak te zoeken. 

Het ging na de oorlogsjaren slecht met het bedrijf waarna uiteindelijk in 1949 de activiteiten 
werden beëindigd. De villa werd na het overlijden van mevrouw Van den Elst een tijdlang 
bewoond door slager Teunis Aanstoot die een slagerij had aan de Rijssensestraat. Na diens 
vertrek stond de villa een jaar leeg waarna Wissink eigenaar van het pand werd. Hij begon in 
de voormalige wasserij met een textielfabriekje. Aanvankelijk werden goede resultaten geboekt 
maar door een fout van de bedrijfsleider werd een grote buitenlandse order geweigerd. Met als 
uiteindelijk resultaat dat Wissink met de fabriek stopte en een baan bij de Nederlandse 
Spoorwegen aannam en uit Wierden vertrok. De fabrieksruimte werd in 1958 gehuurd door 
de eigenaren van de Vleescentrale 'de Export'. 

De villa werd omgebouwd tot een dubbele woning. Twee medewerkers van de Vleescentrale, 
Nijeboer op de bovenverdieping en Vonhof op de benedenverdieping. Ze werden daarmee de 
bewoners van de villa. De familie Vonhof vertrok later naar elders de familie Stokkingreef 
kwam er voor in de plaats. In 1961 kocht Henk Oonk de villa en de bedrijfsgebouwen. De villa 
werd uitgebreid met een serre en een grote zijvleugel en werd het overige deel van het gebouw 
grondig gerenoveerd. 

In de bedrijfsgebouwen is jarenlang de klokkenfabriek van de firma Oonk gehuisvest geweest. 
Ook aan de klokkenfabriek kwam helaas door slechte tijden een eind. 

De fabriek is vanwege de aanleg van de A35 afgebroken en de villa is in gebruik geweest als 
Advocatenkantoor van Kötter 
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Een luchtfoto van de klokkenfabriek van Oonk. De villa Huurnerheem is aan de overkant van 
de Rijssensestraat. Tot na de oorlog was de blekerij van Van der Elst hier gevestigd, later de 
Stoom en Wasch en Strijkinrichting. In 1950 kwam er een textielweverij en nog later de 
klokkenfabriek van Oonk. Bij de afbraak waren de oude fabrieksmuren er nog, achter de 
bruine gevelplaten. Ook het oude dak kwam tevoorschijn. De fabriek is in april 2005 
afgebroken voor de aanleg van de A35 en de nieuwbouwwijk het Zuidbroek.  

 

Het stift 

In Rectum was het adellijk huis Het Slot. De grachten zijn in 1950 gedempt. Het adres was 
Enterweg 19 te Rectum. Het Slot is een voormalige waterburcht en was een adellijk Stift. Van 
het Stift is tegenwoordig niets meer te zien. Wat rest zijn niet meer dan glooiingen in het 
landschap en een boerderij met dezelfde naam. In de jaren 1950 - 1955 zijn de slotgrachten 
geheel gedempt. Het Slot was ooit één van de vier adellijke behuizingen in deze kleine 
buurschappen van Rectum en IJpelo. In 1592 verkrijgt David Casper Berck het Slot door te 
trouwen met Jasperina van Raesfelt. Daarvoor is het van haar vader Goossen van Raesfelt en 
Lucretia van Twickelo. Via de dochter van David Berck, Agnes, die getrouwd was met Sweder 
van Langen, komt het in bezit van de Van Langens. In 1703 wordt het door jonker Zeger 
Wichman en Agnes van Langen verkocht aan de rijke Vriezenveense koopman Jan Smelt en 
zijn uit Wierden afkomstige vrouw Kunera Berentsz Brouwer. In 1746 wordt door de in 
Deventer wonende eigenaar Bernardus Smelt en Anna Borgerink beschreven wat er allemaal 
bij het Slot hoort. Expliciet worden dan de pastorieën- en kostersrechten genoemd die bij het 
huis horen. Aan het eind van de achttiende wordt het Slot verkocht aan Bartus Coppelmaat 
en Gezina Slot, de bouwlieden op het Slot. Bij archeologische opgravingen heeft men op het 
terrein een houten waterput, een puntgave bronzen randhielbijl en een houten nap en houten 
lepel gevonden uit de tiende eeuw, die zich in het die zich in het depot van het Rijksmuseum 
Twenthe bevinden. Daarnaast ook fragmenten keramiek uit de Karolingische periode, 
kogelpotscherven, Siegburg aardewerk. Ook treft men her en der op het terrein 
kloostermoppen aan. In het gebied rondom het Slot treft men overal sporen aan van vroeg 
middeleeuwse ijzerproductie. Het terrein van de rechthoekige waterburcht met een dubbele 
slotgracht en de naastgelegen visserij, genaamd Slotsvoorde, is in de periode 1950 - 1955 
geheel gedempt. Nu staat er alleen nog een boerderij met dezelfde naam. Ook de oude Slotdijk 
is tegenwoordig deels verhard en verlegd. De elliptische gracht rondom de in de volksmond 
genoemde Slotbelt, werd door de eigenaar geheel in de slotgrachten geschoven en is daarmee 
gedempt. 
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Klokkenluiders nieuwjaar 1951 
 
Wierden en Oudejaarsavond, dat was vroeger een bijzondere combinatie. Als je als jongetjes 
op Nieuwjaarsdag op de markt kwam en je zag al die boerenwagens, gierketels, tuinhekken 
en ander spullen, dan begon het van binnen te kriebelen. Wanneer komt onze tijd om ook 
“heldendaden “ te verrichten? De jongens van de Appelhof smeedden  in  1951 samen met 
twee vrienden een illuster plan. Ze waren in de leeftijd van dertien en veertien jaar. 
De “school met de bijbel” werd verbouwd. Daarom kreeg klas zes o.l.v. meester Van Balen les 
in de consistorie van de hervormde kerk. Henk Meijer had bedacht dat het raam dat uitkeek 
op De Grote Maat op een kier te zetten, zodat je gemakkelijk naar binnen kon. Maar ja, dan 
was je nog niet in de toren. Hans Noltes (zoon van Noltes van de voormalige Boaz bank) wist 
raad. Bij hem thuis hing een sleutelbos met een sleutel die paste op de deur die vanuit de 
consistorie toegang verschafte naar de toren. Voor Piet Koch (overleden in 1988), Ben Harsta, 
Gerrit Harsta en de bovengenoemde jongens openden zich letterlijk vergezichten. Ze klommen 
via een lange zwiepende ladder naar het luik boven in de toren, van waaruit de vlag werd 
gehesen bij feestelijke gelegenheden. Dat luik kon half open en zie, heel Wierden lag aan hun 
voeten. Wat een euforisch gevoel, vooral doordat het verboden terrein betrof. Toen koster 
Meijer (hij woonde naast de kiosk van Gait Klaas aan de Marktstraat) zich liet zien, hielden ze 
lange tijd hun adem in. Maandenlang was de toren hun mysterieuze speelterrein, dat ze 
regelmatig bezochten. 
 
 

 

En toen kwam Oudejaarsavond 1951. De jongens van de Appelhof, samen met de twee andere 
kornuiten grepen hun kans. Er werd een strategisch plan ontworpen om aan de politiehanden 
van de heren, Kamp, Rozenmuller en Hofman te ontkomen. Twee van hen slopen de toren 
binnen. Op de eerste verdiepingsvloer trokken ze het klokkentouw naar boven, verlengden dat 
met een meegebracht stuk touw, sloegen één glas-in-lood-raampje stuk en wierpen het nu 
lange touw door dat ruitje naar buiten tot vóór de buitendeur van de toren. Mochten de 
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dienders komen, dan konden  deze  jongens er snel vandoor. Toen de torenklok  11 of 12 had 
geslagen (er is tegenwoordig binnen dit groepje discussie welk tijdstip), slopen de vier jongens 
naar de toren toe, terwijl er één de wacht hield bij meubelhuis Miel aan de overkant van de 
straat. Toen begon het gebeier. Dat hield aan totdat één kompaan een schril fluitje liet horen, 
teken van dreigend gevaar. De jongens stoven weg, verstopten zich en toen hun alles veilig 
leek, kwamen ze samen op de afgesproken plaats. 

Hun ‘heldendaad’ hadden ze verricht. Maar nu? Ze flaneerden door het dorp, de borst vooruit, 
en vertelden dat  zíj het geweest waren die de klok hadden geluid. Na een poosje kwamen ze 
bij fotograaf Kolkman. Ook aan hem vertelden ze  hun heroïsch verhaal. Jan Kolkman vond 
het prachtig en zei: ‘Kom mee!’ Het was half twee van de eerste januari 1951. Vijf jongens 
stonden nu onder aan de toren quasi de klok te luiden. Fotograaf Kolkmans toestel flitste. De 
volgende dag stond hun foto in het ‘Dagblad van het Oosten’,  destijds de regionale krant 
naast de Twentsche Courant. Bron: MijnStadMijnDorp. 

 

 

 

 

 

De melkboer 

 

 
H. Boom met zijn 'mechanische hond' uit Wierden 

Ooit kwamen ze aan de deur: de melkventers. Wierden heeft in de loop van de eeuw vele 
melkventers gekend. Over een aantal van hen wordt verhaald in dit artikel, maar niet voordat 
we u een herinnering verteld hebben: ‘de melkboer van vroeger had een paard en als dat paard 
gezond was, poepte het elke dag in dezelfde straat. Als kind vond je dat prachtig. De staart 
ging koninklijk omhoog en vervolgens ploften de vijgen achter elkaar op straat, tot er zich een 
berg had gevormd ter grootte van een molshoop. Het mooist was het in de winter als het vroor 
en de vijgen al na korte tijd een zekere mate van hardheid kregen. Hierdoor kon je ze zonder 
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vieze handen te krijgen, oprapen en er anderen mee bekogelen’. En ieder zal zo zijn eigen 
herinneringen hebben aan de melkboer. Toen in 1943 het door de Duitse bezetters gedicteerde 
standaardisatiebesluit van kracht werd, was het de bedoeling dat het geheel afgelopen was 
met de rechtstreekse verkoop van melk van de boer aan particulieren. Vier melkventers 
kwamen vervolgens in dienst van Zuivelfabriek 'De Samenwerking', te weten J. Aalvink, 
Becking, H. Boom en M. Heerdink. 

Om een indruk te geven van de grootte van de wijk waar gevent moest worden: Boom had 
begin jaren veertig de melkwijk overgenomen van Keppelink en ventte met zijn driewieler de 
Rijssensestraat, het Van den Bergplein, de Almelosestraat, de Oude Almeloseweg, de 
Aadorpsweg en later ook nog de Grote Maat, voorwaar geen geringe wijk. Gemiddeld zes 
bussen melk van veertig liter op de kar, alleen de bus met karnemelk was iets lichter, te weten 
dertig liter. Karnemelkspap verkocht men in flessen, yoghurt en andere zuivelproducten 
werden toen nog niet verkocht. Strenge winters waren ook voor de melkventers een groot 
probleem. Er werd geen sneeuw geruimd of zout gestrooid zoals nu gebeurt. Als er een dik 
pak sneeuw lag kwam de melkventer er met zijn zwaar beladen driewieler niet door. 

In de jaren zestig werd de driewieler vervangen door de zogenaamde mechanische hond. Ook 
met gladheid was dit vervoermiddel een probleem en moesten helpende handen de melkboer 
uit de brand helpen. Begin zeventiger jaren trad er verbetering op en kwam er de elektrische 
kar met een overdekte zitplaats en tevens een koelgedeelte voor de producten. Bron honderd 
jaar vervoer. 

 

 

Het oude Wierden in de tijd van Hendrik Maassen van den Brink  
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Stationsstraat  

 

Rijssensestraat  

 

 

Rijssensestraat 67 Wierden 

Het erve Staman is het meest oostelijk gelegen erf in de Huurne. In een leenregister van 1470 
behoort het erve tot de hof van Delden. Het heeft verschillende benamingen: in het 
schattingsregister heet het ‘’Ten Stade’, en in 1675 ‘Staman’. In 1748 vindt er een openbare 
verkoop plaats. Gerrit Staman heeft achterstallige pacht en herenlasten niet betaald. 

In de zomer van 1854, de rogge was net gemaaid, brandde erve Staman af. De rogge die aan 
garven op het land stond ging zelfs voor een deel in vlammen op. Voor de herbouw heeft men 
uit de boerschap rond Tubbergen het vierkante werk van een boerderij gekocht. In 1914 werd 
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het huidige dwarshuis ervoor gezet. Daarvoor zat het vooreinde dus aan de andere kant van 
de boerderij. De huidige boerderij is een tweede-helft-negentiende-eeuws boerderijcomplex, 
bestaande uit een T-vormig hoofdgebouw met middenlangsdeel, aangebouwde bijschuur en 
twee vrijstaande schuren.  

Het T-vormig aandoende hoofdgebouw is opgetrokken uit baksteen op onderkeldering en 
gedekt door met riet en pannen belegde schilddaken. De daken van het woongedeelte zijn aan 
de rechterzijde doorgetrokken, dat van het bedrijfsgedeelte aan achterzijde afgewolfd en met 
(vermoedelijk vergroot) hooiluik, windveren, staafankers, spatlijst, eenvoudig geprofileerde 
gootlijst en schoorsteen op de scheiding van woon- en bedrijfsgedeelte. 

Op het erf :  

- een twintigste eeuwse aangebouwde stenen schuur onder rieten schilddak met pannen tot      

aan de gebintplaat en twee oude gebinten, waarvan de oudste gedeelten uit de zeventiende 

of achttiende eeuw dateren, 

- een in aanleg mogelijk nog tweede helft negentiende-eeuwse schuur opgetrokken deels uit 

steen deels uit rabatdelen en gedekt door een rieten (aan voorzijde afgewolfd) schilddak met 

oorspronkelijk een hooiluik in het voorschild en pannen tot aan de gebintplaat, spatlijst, 

dubbele deuren, staldeuren en –vensters, 

- een in aanleg tweede helft negentiende-eeuwse schuur, grotendeels opgetrokken uit 

houten delen (met uitzondering van het twintigste eeuwse versteende voorste gedeelte) en 

gedekt door een rieten schilddak, pannen tot aan de gebintplaat en twee stel dubbele 

deuren. 

Lang heeft de familie Kamphuis op het erve Staman gewoond. Thans woont de familie 

Hazelhoff hier met drie gezinnen. Zij hebben samen de complete boerderij gerestaureerd en 

daar zijn ze alleszins in geslaagd. 
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Paard en wagen in Wierden 

 

Grotestraat 
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Nijverdalseweg  

 

 

 

Cafe De Boer; de vennootschap onder firma C.H. Westerink ‘Cafe’De Boer’ is gevestigd op 
Rijssensestraat 118 te Wierden. 
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In het jaar 1928 werd een nieuwe katholieke kerk gebouwd. Bij het graven werden skeletten 
gevonden die zijn herbegraven. 

Bij het vervangen van de Waterstaatskerk in 1929 en de bouwwerkzaamheden voor het 
huidige kerkgebouw stootte men letterlijk op resten van de oude begraafplaats. Of dit al een 
plek was waar ooit geruimde stoffelijke resten bij elkaar waren gebracht is niet geheel 
duidelijk. Wel dat deze stoffelijke resten tezamen zijn begraven op de Algemene begraafplaats 
aan de Appelhofstraat. 
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Maar we gaan even terug in de geschiedenis van het begraven. De Wierdense doden werden 
tot 1824 zowel in als rondom de middeleeuwse kerk begraven. Een eerste vermelding over het 
kerkhof is te vinden in het archief van de classis, waaruit blijkt dat er in 1653 in Wierden nog 
kruizen op het kerkhof staan. Over het begraven in de kerk zijn in het Huisarchief van Huize 
Almelo een drietal vergunningen te vinden waarin de heer van Almelo expliciet toestemming 
verleent om in de kerk te mogen begraven. Gezien dit geringe aantal is het de vraag of voor 
elke begraving toestemming moest worden gevraagd of dat dat alleen gold voor graven op 
speciale plaatsen, zoals rondom de kansel. Landelijk kwamen er steeds meer bezwaren tegen 
het begraven in de kerk. Het openbreken van de kerkvloer bracht nogal wat ongerief mee en 
ook de geur in de kerk was niet aangenaam te noemen. Men sprak niet voor niets destijds van 
de rijke stinkers  die in de kerk werden begraven.  

 

Begraafplaats aan de Appelhofstraat 

Vanaf 1829 werd een verbod op begraven in de kerk van kracht. Daardoor is het aannemelijk  
dat er in de Waterstaatskerk, gebouwd in 1824, geen of slechts enkele doden zijn begraven. 
De stoffelijke resten werden in het vervolg alleen nog maar rondom de kerk begraven. Gelet 
op de kadastrale situatie destijds was dit kerkhof rondom de kerk, hoewel het de vraag is of 
er aan de noordkant van de kerk begraven werd. De noordkant van kerken werd op sommige 
plaatsen beschouwd als 'de plaats der duisternis' waar alleen zelfmoordenaars en misdadigers 
werden begraven. Vanaf 1848 werden de overledenen tevens begraven op de algemene 
begraafplaats aan de Appelhofstraat. De rooms katholieken mochten vanaf 1854 hun doden 
begraven op het kerkhof naast de rooms katholieke kerk. 
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In het pand links is nu de Mitra gevestigd. In de tijd van deze foto (jaren 30) moest je voor een 
alcoholische versnapering (veelal bier of een borrel) de toenmalige horeca op zoeken. 
Supermarkten en slijterijen had je toen nog niet. Supermarkten kwamen pas op in de jaren 
vijftig. 

 

 

Het begin van het Anker dateert al uit 1958. De geschiedenis van het pand ligt bij de kerken. 
De bestaande locaties voor samenkomsten buiten de diensten van de hervormde en 
gereformeerde kerk waren te klein geworden. Alle verenigingen moesten een gastvrij onderdak 
worden geboden; ze moesten letterlijk een ankerplaats hebben. De gezamenlijke inspanningen 
van het gemeentebestuur, de kerkelijke gemeenschappen, het bedrijfsleven en de Wierdense 
bevolking door middel van de verkoop van bouwstenen voor het nieuwe gebouw, maakte een 
uitvoer van de ambitieuze plannen mogelijk. Een gastvrij onderdak voor alle (ook niet kerkelijk 
gebonden) verenigingen werd op 2 maart 1962 door burgemeester Maalderink geopend. Als 
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basislocatie voor alle mogelijke verenigingen is Het Anker bij uitstek verbonden met de 
verschillende ontwikkelingen in Wierden. De eerste beheerder was Idema uit Almelo. Hij werd 
echter al snel opgevolgd door Albert Schutteman, die jarenlang de scepter zwaaide over Het 
Anker. Voor dat Het Anker overging naar de gemeente Wierden was Gerrit Gerritsen de laatste 
beheerder. Theo Welling volgde hem op, maar dan als beheerder in dienst van de gemeente 
Wierden. Als sociaal cultureel centrum heeft Het Anker een groot deel van de Wierdense 
bevolking binnen haar muren gehad. Exploitatietekorten dwongen de kerken echter om in 
1978 het Anker af te stoten. Het feit dat de gemeente de zaak inclusief de tekorten wilde 
overnemen was een bewijs van de verenigingsfunctie van Het Anker. In de periode 1978 tot 
1985 is er van commerciële exploitatie nog geen sprake. Het Anker was een intensief gebruikt 
verenigingsgebouw. In de loop van 1986 zetten Nico en Anneke Griffioen hun schouders 
eronder. De eerste jaren als pachters en sinds 1992 als eigenaars. Het Anker is inmiddels een 
moderne en bloeiende horecaonderneming voor Wierdenaren en ook voor mensen uit de wijde 
omgeving. 

 

Begin van de twintiger jaren stond het groene kruisgebouw in Wierden op de plek waar nu 
Blokker is gevestigd. Daarna is het verhuisd naar de Nijverdalsestraat 67. Zo werden dus vroeger 
zieken vervoerd. Je kon niet zien wie er op de brancard lag. 
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In februari 1949 startten Gerrit en Riek Brouwer met de automatiekhal in een verbouwde 
slaapkamer. Op de foto is de situatie aan de Vossenbeldsstraat te zien rondom 1950. We zien 
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het woonhuis van de familie Brouwer met de automatiek. De boerderij links is afgebroken en 
staat op de plek van de huidige parkeerplaats. 

 

De rijwielzaak van Van de Broeke in vroegere tijden. Toen nog op de hoek met de Marktstraat.. 
Op de achtergrond de schoorsteen van Coveco ('n Export). 
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1946, Stationsstraat 
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Bewoners van de Stationsstraat  

 

 

Op bovenstaande foto staat het voormalige stationsgebouw van Wierden. Het gebouw kwam 
gereed in 1880. In 1881 werd de eerste verbinding tussen Almelo en Zwolle geopend. Mede op 
initiatief van de textielondernemers in Almelo en Nijverdal, die een spoorverbinding zagen als 
een belangrijke schakel in vervoer van producten. Het was een Staatsspoorverbinding. In 1890 
werd er door Hollands Spoor een railverbinding van Almelo naar Deventer aangelegd. Zowel 
Staatsspoor als Hollands Spoor maakten van het stationsgebouw gebruik. In 1965 werd het 
imposante gebouw vervangen door een modern nieuw gebouw dat thans ook al niet meer in 
gebruik is als stationsgebouw, maar als Restaria Sterk langs de lijn. 
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Erve Aaltink (Dinahoeve, de Wever), Weversweg aan de Hurenergoot. 
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Mutsen-Anne en haar man Johan op een van de braderieën die ze bezochten. Beide in 
klederdracht. Anne maakt mutsen en Johan leest de krant. 
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Pompstation Nijverdalseweg 

In opdracht van de gemeente Almelo werd in 1893 dit pompgebouw gebouwd naar ontwerp 
van de ingenieur H.P.N. Halbertsma in een vrij traditionele baksteenarchitectuur met 
eclectische elementen. De schoorsteen en een bijbehorend dienstgebouw werden in 1928 bij 
de bouw van het nieuwe pompgebouw afgebroken. 

Het is een rechthoekig pand over één bouwlaag, opgetrokken in rode machinale baksteen 
onder een met bouletpannen gedekt zadeldak. Op het dak staan twee houten ventilatiekokers. 
Het pand heeft aan de achterzijde over de hele breedte een uitbouw onder een plat dak. De 
kopse gevels eindigen in een top met zandstenen afdekplaat en zijn vanaf de zandstenen 
aanzetstukken voorzien van een gemetseld, klimmend keperboogfries. Op de linker eindgevel 
staat een bekroning met bol en gietijzeren ornament op een console. De lange gevels hebben 
een gemetselde tandlijst onder de dakaanzet. De getoogde zesruits vensters hebben stalen 
kozijnen en een gepleisterde sluitsteen. De voorgevel bestaat uit zes traveeën die gevormd 
worden door spaarvelden onder segmentbogen waarin een venster is geplaatst. In de meest 
rechter travee is de ingang geplaatst onder een getoogd bovenlicht en een gepleisterde 
sluitsteen. De meest rechter travee kan gezien worden als risaliet onder een plat dak. Boven 
de segmentbogen zijn sierlijke smeedijzeren muurankers bevestigd. In de linker kopgevel 
bevinden zich twee getoogde zesruits vensters en in de geveltop een roosvenster met 
gepleisterde sierstenen. De platte aanbouw aan de achtergevel heeft dezelfde gevelindeling als 
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de voorgevel. Ter plaatste van de rechter kopgevel heeft de aanbouw rechtgesloten dubbele 
inrijdeuren onder een zandstenen latei. Verder is in deze gevel een venster geplaatst. Het 
interieur van het pompgebouw heeft een originele indeling, de pompinstallatie is echter 
verdwenen. Aanwezig zijn de stalen kapspanten en een ijzeren trekbalk met katrol. 
Het pompgebouw is van algemeen architectuur-, en cultuurhistorisch belang vanwege: - de 
oorspronkelijke functie en als uiting van de geschiedenis van de waterleiding in Almelo en 
omgeving - het redelijk gave exterieur met de eenvoudige detaillering - de originele 
uitmonstering van het interieur. 

 

Op de hoek van de Wethouder van Buurenstraat en de Kruisteenweg werd in 1959 een 
winkelwoonhuis gebouwd door Mans Eshuis. De zaak werd verbouwd in 1967 en voldeed op 
dat moment aan de titel 'Supermarkt'. Mans was al zijn hele leven lang bezig in de 
kruidenierswereld en mede daardoor liep hij vanaf 1969 voorop met deze mooie winkel. De 
winkel op deze plek werd tot het midden van de jaren zeventig in gebruik bij de familie Eshuis. 
Nadat Eshuis zijn nieuwe supermarkt aan de Marktstraat had gebouwd, zaten er 
achtereenvolgens de volgende zaken in dit pand: Flietstra stoffen, Bennie Schoenmaker met 
galanterieën, Automat van Alberink automaterialen, Buisman tapijt, Agrarisch Centrum 
Overijssel en sinds 1 januari 2007 Dierenspeciaalzaak Schipdam. 

 

Rijkswerkkampen  

De Rijkswerkkampen, zoals de Vossenbosch en het (minder bekende) kamp aan de 
Nijverdalsestraat, waren eigenlijk een voortzetting van de kampen van de Arbeidsverschaffing. 
Die waren in de dertiger (crisis) jaren door de Nederlandse regering gebouwd met als doel de 
ontstane werkeloosheid  te compenseren. Werkloze mannen werden aan het werk gezet. Het 
werk betrof ongeschoolde arbeid in ploegendienst, zoals ontginning van een veengebied of het 
graven van kanalen. Voor de uitvoering werden in de buurt van de projecten kampen 
gebouwd.  
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De Vosschenbosch 

De Duitse bezetters speelden hier op in door eind juni 1940 de Nederlandse Opbouwdienst op 
te richten, een organisatie ter ontmanteling van het Nederlandse leger, met als doel de 
gedemobiliseerde militairen in te schakelen in het arbeidsproces. Reeds in oktober 1940 werd 
de Opbouwdienst echter omgezet in de Nederlandse Arbeids Dienst (NAD) en werd het kader 
samengesteld uit nazi gezinde Nederlanders. Het werd een semi-militair apparaat volgens 
Duitse opzet, aanvankelijk bestaande uit vrijwilligers, maar op 1 april 1942 werd hij verplicht 
gesteld voor alle jonge mannen van achttien tot drieentwintig jaar. De Duitsers gebruikten de 
reeds bestaande kampen van de Arbeidsverschaffing, maar richtten ook een aantal nieuwe 
op, waaronder de twee bij Wierden. 

 

Een standaard NAD-kamp bestond meestal uit vier woonbarakken (elk drie kamers voor 
ongeveer zestien personen), een keuken of kantinebarak, werkplaats, fietsenbarak en 
stafbarak. Alle gebouwen waren van hout en gegroepeerd rond een appèlplaats. De leiding 
berustte bij ploegcommandanten, groepscommandanten en een afdelingscommandant, die 
apart van de manschappen werden gehuisvest of ingekwartierd in een naburig dorp. Tot begin 
1942 was het leven in de kampen relatief pittig, maar het bewind was redelijk vrij. 
Wandelingen in de vrije tijd waren toegestaan en ook zo nu en dan een kort verlof naar huis.  
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Molukkers op de Vossschebosch 

In 1941 kwamen de eerste arbeiders in het kamp, het waren werkloze vissers 
uit Katwijk en Scheveningen.  Eind maart 1942 werden zij naar huis gestuurd om plaats te 
maken voor groepen joodse mannen. Het waren voornamelijk zakenlui, vooral eigenaren van 
kledingwinkels. Ze moesten hetzelfde werk doen als de vissers uit Katwijk en Scheveningen, 
ze kregen echter minder eten.  Een van deze mannen was de achttienjarige typograaf Flip Sier 
uit Amsterdam. Hij beschreef het kampleven in vele brieven aan zijn ouders. Begin augustus 
werd het regime strenger. De kok, die ook de beheerder was, ging samen met andere 
kampbeheerders een week op cursus in kamp Erika. Daar werd hen geleerd dat zij joodse 
dwangarbeiders anders moesten behandelen dan de werklozen die voor hen in het kamp 
waren. Flip Sier maakte melding van deze verandering: 

Dit is de laatste brief die ik kan schrijven welke niet gecensureerd wordt. We werden vanmiddag 
in de cantine geroepen. De kok sprak. Het zijn 1001 maatregelen, de kok mag niet met de joden 
spreken. Hij mag geen gunsten toestaan of geven. En nu komt het belangrijkste: ik en ook jullie 
mogen slechts hoogstens twee keer per week schrijven en alles wordt gecensureerd. We krijgen 
’s morgens per man droog brood en geen jam of suiker meer en ook geen boter. Als de rotzooi 
mij verveeld neem ik de benen. Op slaag na is het een volledig concentratiekamp. Misschien 
komt dit ook nog wel. 

Op 10 september 1942 schrijft hij aan zijn ouders: 

Ik heb vandaag het volgende gehoord. Wanneer ouders naar Westerbork worden gezonden en 
de zoon of dochter gaat z.g. vrijwillig mee, dan worden zij toch gescheiden. 

En twee dagen later schrijft hij aan zijn ouders: 

Een jongen bij mij op de kamer zijn moeder is weggehaald. Nu wilde hij ook onmiddellijk naar 
Westerbork en ging hiervoor naar den kok-beheerder. Doch deze zei hem, dat hij zich toch niet 
in het ongeluk zou storten, want hij had gehoord van den kok in Westerbork, dat ze absoluut 
niet bij elkaar komen. 
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In april 1942 moesten de kampen dus ontruimd worden voor de komst van joodse 
dwangarbeiders. Deze arriveerden op 10 juli. Zij waren afkomstig uit stad en provincie 
Groningen, later aangevuld met joden uit Tilburg en Amsterdam. Ze werden verplicht 
tewerkgesteld en op die manier geisoleerd van hun familie. Op 2 oktober (Jom Kipoer) werden 
de mannen gedeporteerd naar Westerbork. Van daar werden zij gedeporteerd naar Oost-
Europese vernietigingskampen. Daar werden de meesten vermoord in de gaskamers. Nog 
later, tussen 1943 en 1945, werden er gezinnen gehuisvest die uit hun huis waren verdreven 
vanwege de bouw van de Atlantikwall. 

Wanneer de kampen bij Wierden zijn gebouwd is niet bekend. Een van de kampbewoners, Sjef 
Paijmans, heeft een dagboek bijgehouden tijdens de drie maanden dat hij er voor de 
Arbeidsdienst heidevelden moest omspitten om er akkerland van te maken. De Vosschenbos 
moet een groot kamp zijn geweest. Paijmans beschrijft dat er in zijn barak twaalf ijzeren 
bedden waren, twee boven elkaar gestapeld, twaalf houten kasten, houten krukjes en een 
tafel. Bij aankomst kregen de nieuwe arbeiders kleding, een beddenzak, schoenen en een paar 
klompen, en als gereedschap een schop. Na de tweede dag in het kamp geeft hij de dagindeling 
als volgt weer: om zes uur ’s morgens was er reveille. Iedereen moest aantreden in zwembroek 
en gymnastiekschoenen voor een veldloopje, liggen, opstaan en looppas. Dan volgt de 
vlaggenparade en het parool van de dag: ‘Neemt over.. schop’. Langzaam en plechtig werd 
vervolgens de Nederlandse driekleur gehesen en iedereen stond in de houding. De dagdienst 
werd verder afgewerkt en overal marcheerden groepen en groepjes rond, tussen de barakken 
en op het plein voor de vlaggenmast. Onder leiding van de aspirant hopman werd de eerste 
zangles gegeven. Honderdzeventig stemmen zongen mee: 

De donkere nacht is nu voorbij,  En heerlijk begin het te dagen.  

Kameraad, pak aan, de arbeid maakt vrij.  

Vooruit wij willen het wagen. Groen als de heide, de kleuren van ons kleed. 

Arbeidsoldaten, ten strijde gereed! 
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Zwembad Wendelgoor 

 

 

 

Op 11 januari 1947 informeerde het college van burgemeester en wethouders van Wierden bij 
hun collega’s van Almelo of ze interesse hadden in de oprichting van een nieuw zwembad. De 
gemeente Wierden had een plan ontwikkeld om bij de doortrekking van de zijtak van het 
Twentekanaal aan de westzijden een zwemgelegenheid aan te leggen. Almelo reageerde positief 
en vond het zeer wenselijk een voor hen tweede zwemgelegenheid aan te leggen. De 
gemeenteraad van Almelo ging in haar vergadering van 11 juni 1953 akkoord met de 
exploitatie van een tweede zwembad. Ook het Ministerie van Verkeer en Waterstaat vond het 
een goede zaak en bood zelfs aan om de kom voor het zwembad uit te graven. 

De sectie Sport van de Gemeenschap Almelo (de voorloper van de VVV) had graag oprichting 
van een zwembad in de wijk De Riet gezien. De Gemeenschap was van mening dat de afstand 
naar het zwembad bij het Twentekanaal te groot was. Een tweede bezwaar kwam van de 
directeur Dienst Gemeentewerken. Volgens hem was het vanuit het oogpunt van de 
volksgezondheid en veiligheid niet wenselijk een zwembad aan te leggen in of bij open water, 
waarin ook nog werd gevaren. Maar gezien de enorme kosten van de wederopbouw zo kort na 
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de oorlog was er geen geld beschikbaar voor de bouw van een nieuw zwembad in de bebouwde 
kom van Almelo.  

Begin 1950 werd begonnen met de ontgraving en in oktober 1950 waren de 
grondwerkzaamheden voltooid. De directeur van de Geneeskundige Dienst had eisen gesteld 
aan de kwaliteit van het zwemwater. Namelijk volkomen helder en hygiënisch betrouwbaar 
zwemwater. Het water moest voortdurend worden weggepompt waardoor voldoende 'vers' 
kanaalwater kon toestromen. Zowel de gemeente Wierden als Almelo stelden financiën 
beschikbaar voor de bouw van de badhokjes en een ligweide. Voor de dagelijkse exploitatie 
werd in samenwerking van beide gemeentes de Stichting Zwembad Het Wendelgoor opgericht.  

De opening vond plaats in het voorjaar van 1954 door de beide burgemeesters: Maalderink 
van Wierden en Ravesloot van Almelo. Eind jaren zestig werd besloten geen water meer uit 
het kanaal te pompen en werd er gebruik gemaakt van schoon leidingwater. In de loop van de 
jaren tachtig liep het bezoekersaantal sterk terug. Mede door ontgraving en aanleg van het 
natuurpark het Lageveld en de openstelling – ook in de zomer - van het overdekte zwembad 
De Kolk. Na veel politiek gekrakeel over wie de tekorten van het zwembad moest betalen werd 
in 1988 het zwembad 'Het Wendelgoor' definitief gesloten. Een aantal verenigingen heeft op 
de plek van Het Wendelgoor een nieuwe plek gevonden: jeu de boulesclub De Toss, 
hondensport vereniging HSV Almelo, rugbyclub The Big Bulls en roeivereniging Amycus. 

 

Gerrit Teunis, dichter en kolenhandelaar  

Gerrit Teunis werd geboren in 1895 op de Bekkenhaar en is opgegroeid op de boerderij van 
zijn ouders. Hij ging naar de -toen nog- openbare lagere school in Hoge Hexel. Gerrit had twee 
broers. Hij zelf  en één van zijn broers zochten later hun eigen weg en één broer bleef op de 
boerderij. 

Uit de verhalen blijkt dat Gerrit opgroeide als een gewone jongen met normale deugden en 
ondeugden. Een jongen die wel iets durfde en zeker van een grapje hield. 
Op catechisatie, waarvoor je wekelijks een flink stuk catechismus uit het hoofd moest leren, 
had hij een uit het psalmboekje gescheurd blaadje als spiekbriefje in z'n pet gestopt om zijn 
geheugen op tijd tot steun te zijn. Toen hij dan ook prompt een beurt kreeg hield hij het boekje 
omhoog om te tonen dat hij niet afkeek, maar... keek tegelijkertijd met een schuin oog ook in 
de pet. Toen de wat oudere meisjes uit de buurt al een vriendje hadden en 's avonds in het 
donker een wandeling maakten kropen hij en enkele van zijn maats onder een laken en joegen 
de paartjes schrik aan door rond te spoken. 
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 Gerrit Teunis met zijn schoonmoeder G. Nagel voor Appelhofdwarsstraat 3 

Op de leeftijd gekomen om aan het werk te gaan begint hij eerst bij Tilanus in Vriezenveen. 
Hij had echter al snel bekeken dat dit niets voor hem was  en deze periode duurde dus ook 
niet lang. Hij heeft het daar trouwens nog wel eerst tot 'baas' gebracht. Hierna werkte hij als 
bakkersknecht op de Westerhaar en nog later zou hij voor zich zelf beginnen. 
In 1921 is hij getrouwd met Johanna ten Brinke uit den Ham. Het echtpaar kreeg drie zonen 
en twee dochters. Begin twintiger jaren begon Gerrit met een handel in turf, zelf gestoken 
weliswaar. De familie had een eigen stuk veengrond aan de Bekkenhaar en daar kwam zijn 
eerste handelswaar vandaan. Het moet zeker geen gemakkelijk leven zijn geweest. Zijn 
leveranties bracht hij met paard en wagen, o.a. naar Goor, en op die tochten hield hij 
koffiepauze bij café de Boone (Roetgerink) in Enter....'s morgens om zes uur!  Enige tijd later 
kwam de kolenhandel er bij. 

Hij is begonnen met zijn bedrijf aan de Stationstraat tegenover de smederij van 'de Lesscher'. 
Nog wat later verhuisden gezin en bedrijf naar de Appelhofdwarsstraat. Actief als hij was had 
hij overal in de regio boeren als wederverkopers aangesteld. Dat waren echter mensen die 
geen erkenning hadden en dat was dus niet toegestaan. Hij liep daarmee een fikse bekeuring 
op van duizend gulden en werd uitgesloten door de Staatsmijnen. Dat betekende dat hij geen 
kolen meer kreeg. Via meester Gierveld (hoofd van de openbare school) - één van de weinigen 
in Wierden die Frans sprak in die tijd - kocht hij kolen in Charleroi in België. Deze werden per 
schip naar Goor vervoerd en daarna verder met trailers naar Wierden. 



243 
 

 

Gerrit Teunis, op achtergrond de kolenloods achter Appelhofdwarsstraat 3. 

Regelmatig ook maakte hij met paard en wagen de tocht naar Eerde waar hij de Quakerschool 
als klant had. Het was crisis en er werd van alles uitgedacht om brood op de plank te houden. 
Zo vervoerde hij voor de exportslachterij grote ijsblokken vanuit Deventer naar de fabriek in 
Wierden. Hij heeft zijn leven lang hard gewerkt, soms dag en nacht. En toch nam hij bij tijd 
en wijle de gelegenheid waar om een grap uit te halen, daar hield hij wel van. In het voormalige 
gebouw van de Kringloop aan de Appelhofdwarsstraat zat vroeger de garage van Van den 
Broeke. Nu stond daar ook een veewagen met achterklep. Buurjongens, waaronder één van 
de jongens Höften, hadden daar kattekwaad uitgehaald. Teunis stopte hen in die veewagen, 
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deed de klep dicht en heeft ze - met goedvinden van Mutti Höften- tot 's avonds laat laten 
zitten. Ook met werknemers van het station werden de nodige grappen uitgehaald wanneer 
hij daar moest zijn om af te rekenen i.v.m. kolenoverslag en overheveling (alles werd in die tijd 
cash betaald). Over en weer kon men elkaars grappen goed en met humor verdragen. In die 
tijd was de uitdrukking 'kort lontje'  nog niet uitgevonden. 

Gerrit was een intelligente man en begiftigd met een waar dichterstalent. Honderden gedichten 
moet hij hebben geschreven door de jaren heen, zowel in het Nederlands als in het Twents. 
Wij komen ze tegen van vóór de tweede wereldoorlog: politiek getinte  gedichten over Colijn, 
de S.D.A.P., bewindslieden uit de toenmalige regering en de Hitlertijd in de dertiger jaren. 
Maar ook stukken in de trant van Faust en Goethe. Over de oorlogsjaren waarin kolen op de 
bon waren - en altijd te kort -, over de zwarte handel en dat hij menigmaal tevergeefs aan 
deuren stond om zijn nota's betaald te krijgen. Gedichten over Kerstmis, Oud- en Nieuwjaar, 
Pinksteren, Pasen en Hemelvaart. En na de oorlog beschrijft hij de wederopbouw en met brede 
interesse alles wat zo rondom  hem en in de rest van de wereld gebeurde. Wanneer vond hij 
tijd om te dichten bij zo'n druk bestaan? Wellicht heeft hij overal gedicht, niet alleen thuis.  
Als hij onderweg was of met zijn auto in het Westerveen stond. Ook wel op zijn kantoor, te 
zien aan de in het klad geschreven epistels aan de achterkant van een vel briefpapier of nota 
van de zaak. Verder zijn er schriften vol geschreven en zelfs achterin een kasboekje lezen we 
ettelijke aan zijn brein ontsproten stukken. 

 
Het vakblad voor de kolenhandel  'Gemeenschappelijk Belang'  publiceerde in elke uitgave een 
gedicht van Gerrit. Zijn gedichtenbundel ‘Lichtflitsen en Schaduwvlekken’ is uitgegeven.  
Gerrit Teunis moet een zeer taalgevoelig en ook wat filosofisch ingesteld mens geweest zijn. 
Hij las veel, zoals de klassieken en sprak graag met gelijkgeaarden over meer zinvolle zaken 
des levens. Gelukkig heeft hij niet meer hoeven mee te maken dat door de komst van het 
aardgas het bedrijf moest worden opgeheven. Hij overleed in 1962, 66 jaar oud. Gerrit Teunis 
heeft een bewogen leven gehad en is helaas niet echt oud geworden. 

 

Huisartsen Beens 

 

 

Het doktershuis 
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Uit: Onafhankelijk Weekblad, 12 april 1919:  

De benoeming van den heer Beens tot gemeentegeneesheer alhier heeft bij velen ontevredenheid 
gewekt, daar men van oordeel is dat hierbij niet uitsluitend heeft voorgezeten het algemeen 
belang der ingezetenen. De benoemde is de enige sollicitant die in de gelegenheid is geweest 
dokter Winter een paar weken de praktijk waar te nemen. In de zaterdag gehouden vergadering 
van de neutrale kiesvereniging is besloten tegen de wijze , waarop de benoeming  heeft plaats 
gehad, te protesteeren. Daartoe circuleert een stuk waarop door velen wordt geteekend. Naar 
men verneemt bestaat bij een aantal leden van de Vereeniging het Groene Kruis alhier een 
voornemen eene buitengewone algemeene vergadering aan te vragen, waar de kwestie ter 
sprake zal worden gebracht. 

Zo we achteraf kunnen vaststellen hebben de dokters Beens – respectievelijk vader en zoon – 
tientallen jaren een zeer succesvolle huisartsenpraktijk gevoerd in het dorp. Waaruit de 
negatieve benadering van deze benoeming heeft gelegen wordt niet vermeld. De naamgeving 
van een straat de Dokter G.H. Beensweg in Wierden getuigt van een grote waardering voor 
zowel de 'oude' als de 'jonge' dokter Beens. Op hun beide graven liggen grote grafstenen, 
aangeboden door hun patienten. 

 

 

 

Dokter G.H. Beens (1888-1958) met zoon Egbert Jan (1917-1971), die hem opvolgde als 
huisarts). De foto is gemaakt in de jaren twintig. 
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Antje Beens - Oosthoek en Gerrit Herman Beens met hun kinderen Corrie in de kinderstoel 
en de latere huisarts Egbert Jan Beens. 

Wierdens Weekblad: Dokter G.H. Beens. Dokter Gerrit Herman Beens was bijna veertig jaar in 
Wierden werkzaam als huisarts. Door zijn manier van werken kreeg hij veel sympathie onder 
de bevolking. Hij werd op 24 oktober 1888 in Assen geboren en verhuisde later naar Rotterdam. 
Bij Raadsbesluit van zaterdag 5 april 1919 (men vergaderde in die tijd dus nog op zaterdag) 
werd hij benoemd tot gemeente geneesheer zoals in die tijd werd aangeduid. Zijn benoeming 
ging met enige commotie gepaard. Het ging niet om de persoon Beens maar om de manier 
waarop de stemming tot de benoeming verliep. Er waren tien kandidaten voor de functie en een 
toenmalig raadslid Van de Elst wenste een andere stemmingsprocedure dan het college van 
B&W had voorgesteld. Het raadslid kreeg echter niet zijn zin en verliet onder luid protest de 
raadszaal. 

Dokter Beens, werd in Wierden de opvolger van dokter Winter. Beens was als waarnemer 
werkzaam geweest in Rotterdam en enkele andere plaatsen in ons land. Wierden kende in die 
tijd nog maar één huisarts. Beens was gehuwd met Antje Oosthoek op 2 juli 1916 in 
Rotterdam en het echtpaar kreeg vier kinderen, twee jongens en twee meisjes. 
Door een oud-patiënt werd Beens aangeduid als een man met een gelijkmatig karakter. Bij 
kinderziektes had hij bijna altijd dezelfde geruststellende boodschap ‘Oh, ik zie het al, maakt 
u zich maar geen zorgen, onze kinderen hebben hetzelfde gehad’. De Wierdense dokter 
timmerde met zijn goede eigenschappen niet aan de weg, maar vele oude Wierdenaren weten 
dat hij een 'stille weldoener' was, die wist waar hij op zijn tijd tot steun kon zijn met een 
stoffelijke of geldelijke bijdrage. 

Zijn eerste Wierdense jaren zijn bepaald niet gemakkelijk geweest. Vaak moest hij proberen 
over vrijwel onbegaanbare wegen bij de patiënten te komen. Een auto had hij in de eerste 
jaren nog niet, maar zijn grote en sterke motor met het kenteken E-3663 bracht hem overal 
waar hij nodig was. In de oorlog deed hij veel voor zijn dorpsgenoten, hetgeen niet altijd in 
overeenstemming was met de Duitse bezetters. Hij werd dan ook een keer opgepakt en verbleef 
enige tijd in concentratiekamp Amersfoort. Gelukkig kwam hij weer vrij en kon hij zijn tijd 
weer aan zijn patiënten wijden. 

Het oude doktershuis aan de Rijssensestraat (nu nog steeds de woning van oud-dokter Flach) 
was de woon- en praktijkruimte van Beens. Zijn vrouw hielp daarbij in de huisapotheek. Het 
oude huis werd in de jaren vijftig gesloopt en vervangen door een moderne woning. Zoon 
Egbert-Jan, die geboren was op 7 mei 1917, keerde in 1949 terug van zijn dienstplicht uit 
voormalig Nederlands-Indië. Hij ging aan het werk als assistent van zijn vader. In de periode 
daarna moest de 'oude Beens' – zo men het verschil aangaf tussen de beide huisartsen – 
vanwege een ernstige ziekte de praktijk overdragen aan zijn zoon Egbert-Jan. 
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Gerrit Hendrik Beens overleed op 7 juni 1958 in het ziekenhuis te Utrecht. Zijn vrouw overleed 
op 17 augustus 1978. Zoon Egbert-Jan overleed op 7 augustus 1971 aan kanker. Zijn 
dankbare patiënten boden de geliefde arts als laatste eer een grafsteen aan. Het echtpaar 
Beens-Oosthoek ligt evenals hun zoon Egbert-Jan begraven op de algemene begraafplaats aan 
de Appelhofstraat. In Wierden West heeft de gemeente ter nagedachtenis aan G.H. Beens een 
straat naar hem vernoemd, de dokter G.H. Beensweg. 
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De Marcke 
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Van eenvoudige automatiek naar café restaurant, feestzaal en bowlinggelegenheid De Marke. 
In 1949 begonnen Gerrit en Riek Brouwer met een automatiekhal in een verbouwde 
slaapkamer. Dat was in het woonhuis van de familie Brouwer op de plek van het huidige 
restaurant aan de Vossenbeldstraat. In deze periode was de Vossenbeldstraat nog verhard 
met kinderkopjes en vaak modderig door het vele paard-en-wagens- en vrachtverkeer.  Dat 
kwam omdat de Boerenbond en ABTB nog gevestigd waren op de hoek van Kerkstraat en 
Vossenbeldstraat. De zaken van de automatiekhal liepen goed en het assortiment werd 
uitgebreid met broodjes knakworst en frikandel, cola en seven up. 'Vijf knakworsten voor een 
piek bij tante Riek' was de slogan. De automatiek werd omstreeks 1951 uitgebreid met een 
ontspanningslokaal. Hier stond een biljart en kon men tafeltennissen en een drankje nuttigen. 
Café De Sport was na het sporten dé ontmoetingsplek, want clubhuizen en kantines waren er 
in die tijd nog niet. De vraag naar snacks, frites en ijs steeg en Brouwer besloot in 1958 het 
pand van de buurman te kopen, dat vervolgens werd verbouwd en het snelbuffet en terras 
deden hun intrede. In 1967 namen Jan en Leny Brouwer de zaak over van de ouders Brouwer. 
Het snelbuffet kreeg een echte counter. De keuken werd grondig aangepakt: uniek voor die 
tijd was de open keuken. Om aan de vraag naar bruiloften en partijen te kunnen blijven 
voldoen werd het bedrijf in 1969 uitgebreid. De oude woning werd gesloopt en het nieuwe 
pand verrees naast het bestaande café en zo ontstond het huidige restaurant. Eind jaren 
zeventig werd het bedrijf nogmaals uitgebreid met een grote feestzaal met een bowlingkelder. 
De Marke bestaat nog steeds, als feestzaal, bowlingcentrum, restaurant en snackbar. 
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Appolonia van Swaal voor haar woning, het kleinste huis van Wierden. 

Het kleinste huisje van Wierden, aan de Oude Zwolsestraat 14, is gebouwd in 1928 door de 
aannemers Siemerink en Reehuis en op verzoek van het RK-kerkbestuur. De bouwkosten 
waren minder dan fl.1000,- (€ 454,-). Het huisje had een kamer van 4.15 x 4.00 meter, een 
slaapkamer van 3.10 x 2.20 meter en een wasgelegenheid van 3.10 meter x 1.88 meter. Het 
plan werd in der tijd goedgekeurd door de gemeente-architect Jan Vixseboxse uit Almelo. Het 
huisje werd vele jaren bewoond door de bekende Appolonia van Swaal, geboren op 18 
december 1883 in Amsterdam. Zij was als wees naar Wierden gekomen. Appolonia was 
lichamelijk gehandicapt en verdiende haar brood als huisnaaister. In 1964 ging zij naar 
verzorgingshuis De Koppel in Almelo en overleed daar in 1965. Het huisje werd in februari 
1997 afgebroken. 

 

Zicht op Wierden vanaf de spoorbrug bij het pompstation. 
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Nijverdalseweg, augustus 1945, koninginnedag, Wilhelmina is jarig. 
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J. C. van de Bergplein 

Op de foto zien we het Burgemeester J.C. van den Bergplein omstreeks het jaar 1925, met 

links de schoenmakerij van Eshuis. Achter de handwijzer rechts is ook gedeeltelijk nog de 

woning van de familie Kruiskamp zichtbaar. Het pand staat in Wierden bekend als het Freule-

Huis. De laatste freule Maria van Dedem-van Driesberg overleed 11 oktober 1911 op  

vierentachtigjarige leeftijd. Bij haar in huis woonde toen nog haar neef Antonie Wesselman, 

ambtenaar ter secretarie en haar nicht Alexandrin. Zij vertrok naar Almelo en Antonie werd 

kostganger bij veldwachter Oudelaar. Het linker gedeelte van het huis werd toen bewoond 

door Albert Eshuis. Hij was schoenmaker. Het rechter gedeelte werd bewoond door zijn vader 

Albert met zijn dochters, Hanna, Dika en Mina. Hij beheerde de boerderij en was tevens koster 

en klokkenluider. Voor 1922 is de links van het huis staande boerderij afgebroken en in 1924 

kwam er een groot winkelraam in het pand.  
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Op de foto staan naast het huis A.W. Eshuis met Henk Wassenaar en Piet Enkelaar (zoon van 

de dominee) met in de hand het ‘Nieuws van de Dag’. Het ‘Nieuws van de Dag’ werd bij de 

school bezorgd door ‘krant’n Nölske’. Naast het Freule-Huis is de boerderij te zien van familie 

Kamp en aan de Almelose zijde van deze boerderij woonde de familie Koers (‘Hookjaans’). 

Tussen het Freulehuis en die andere boerderij heeft de boerderij van Koers 'de Grutter' 

gestaan. Thans is op deze plek het Carre gebouwd.  

 

1934, Dika Eshuis  
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Höfkes Textielveredeling in de jaren veertig. 

 

 

De Wierdense Revue. Het trio Graads, Dika en Moo werd in 1953 uitgebreid met Hendrik van 
’t Rikkepöalke (Albert Paauwe). Ze werden een begrip in geheel noord-, oost en midden-
Nederland.  Ballet, zang, sketches, liedjes en Twentse conferences zijn in hoofdzaak 
geschreven door Dika (Joke Wanschers) en Graads (Gerard Höften). 
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Graads denkt dat hij mond-en-klauwzeer heeft. 

 

De aardappelstomer  

 

 

Aardappelstomer  

Als de zomer vorderde kwam de herfstvakantie in zicht. Vroeger heette de herfstvakantie de 
aardappelvakantie. Dat was de tijd van het aardappelen rooien of zoals het werd genoemd 
'earappelkrabben' of 'earpel gardern'. Vroeger was dit allemaal nog handwerk en de hele 
familie werd erbij ingeschakeld. 

Eerst werden met een mestvork de aardappelplanten wat los gestoken, zodat je wat 
makkelijker in de losgewerkte aarde kon wroeten. Kruipend over de aardappelrug woelde je 
dan met de handen de grond door om de aardappelknollen eruit te krabben en te verzamelen 
in een tenen mand, die meegesleept werd over het land. Als de mand vol was werd deze geleegd 
op een wagen of een kar of aan een hoop op het land. Om de vingers enigszins te beschermen 
droeg je meestal dopjes aan de vingers, oorspronkelijk van metaal, later ook wel van rubber. 
De aardappelen van vroeger waren consumptieaardappelen voor de mensen, maar ze werden 
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ook wel gevoerd aan de varkens. De aardappelen die bestemd waren voor de varkens werden 
meestal gestoomd en ingekuild. 

Een deel van de aardappelen werd gestoomd. Loonwerkers hadden meestal een 
aardappelstomer. De stoommachine bestond uit een centrale stoomketel die gestookt werd 
met grote vierkante briketten en daarnaast uit vier grote losse ketels. De aardappelen werden 
met handkracht met een aardappelvork in de ketels geschept. Het waren meestal vier ketels 
om het stomen doorlopend verder te kunnen laten gaan. Als de ketels vol waren werden ze 
met een stoomslang verbonden aan de centrale stoomketel en op deze manier werden de 
aardappelen gaar gestoomd. Daarna werden de ketels leeggestort in een kuil. Hierin stond een 
man met plankjes onder de klompen om de gaar gestoomde aardappelen aan te stampen. Als 
de kuil vol was, werd deze afgedekt met een laagje stro, waaroverheen een dikkere laag zand 
ging. Later werd er een soort pureermachine gebruikt om de gestoomde aardappels te pureren. 
De gepureerde aardappelen dienden als varkens- en veevoer; er was namelijk een overschot 
aan aardappels. Genoemde activiteit werd gesubsidieerd door het rijk en gebeurde veelal in 
de herfst. 

De voedingswaarde van de gekookte aardappel is veel hoger dan ongekookt. Het koken 
gebeurde meestal in een fornuispot en was kleinschalig en arbeidsintensief. Al voor de Tweede 
Wereldoorlog werd er geëxperimenteerd met het stomen van aardappelen. De gestoomde 
aardappelen werden ingekuild en bedekt met stro en zand en als veevoer gebruikt. Tijdens de 
oorlog werd deze regeling beëindigd, maar na de oorlog werd de subsidie weer ingesteld en de 
aardappelstomer werd massaal gebruikt tot ver in de jaren vijftig. 

Het werd duidelijk dat vooral de kleinere gemengde bedrijven het moeilijk hadden na het 
inleveren van hun kippen (75 procent) en voor de oorlog eigenlijk al in de problemen kwamen. 
Eind 1941 was de varkensstapel zelfs met 56 procent verminderd in vergelijking met juni 
1940. 

Het scheuren van grasland voor de verbouw van vooral aardappelen en suikerbieten tijdens 
de oorlogsjaren zou een alternatief kunnen zijn en ter compensatie werd een premie 
uitbetaald. De verhouding tussen bouwland en blijvend grasland werd daardoor gewijzigd en 
de graan- en aardappelarealen werden vergroot. 

 

 

De traditie van honderdvijftig jaar Sunt Mart’n ofwel de Sint Maartensmarkt in Wierden 
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Elk jaar wordt er in Wierden op de eerste maandag van november (de slachtmaand) de Sint 
Maartensmarkt (Sunte Mart’n) gehouden. Tot een aantal jaren geleden werden op deze markt 
alle dieren die werden gehouden op een boerderij gekocht en verkocht. Op die markt werden 
koeien, schapen, varkens, kippen, eenden, ganzen, kalkoenen en paarden aangeboden. De 
Sint Maartensmarkt dateert van 1864, want in 1964 werd namelijk het eeuwfeest gevierd. 
Waarom werd deze markt gehouden? Dat antwoord is niet zo moeilijk. De samenstelling van 
de boerenerven, met name de stallen, waren eerdaags veel kleiner en zuiniger ingericht dan 
heden ten dage. Nu zijn er alle boerderijen grote loopstallen en schuren te vinden.  
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De toren van de katholieke kerk, kort voor de afbraak van de Waterstaatskerk. Rechts van de 
toren het cachot, links van de toren (de noordzijde) is een consistorie aangebouwd. Voor 
reizigers vanuit Zwolle en Deventer was de kerk van Wierden het laatste markante 
herkenningspunt langs de ‘Oude Twentse weg’ c.q. de ‘oude heirbaan’ richting Almelo. (foto: 
RACM, Zeist). 
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Uit het archief van Gerard Vloerdbeld 

Het speelde zich af in het gehele voorjaar van 1925 en als je er nu de kranten op naslaat 
ontrolt het geheel voor je ogen. “Kermis ja of nee.” Het hield de gemoederen in dat voorjaar 
behoorlijk bezig, niet alleen in Wierden. Het (streng) christelijke deel van de bevolking vond 
deze vorm van vermaak principieel al verwerpelijk. Daar kwam nog bij dat er hier en daar, 
tijdens of na  de kermis, wel eens liederlijk gedrag van jongelui te constateren viel. Daar 
tegenover vond een ander groot deel van de bevolking dat de mei-kermis een leuk en gezellig 
feest was en een goede uitlaatklep. Het moest alleen in goede banen worden geleid om 
uitwassen te voorkomen. 

In die sfeer kwam op 26 januari en nogmaals op 1 april 1925 in de gemeenteraad van Wierden 
een 'adres' aan de orde van de kerkenraden van de Nederlands Hervormde en Gereformeerde 
kerken van Enter en Wierden, ‘met beleefd en dringend verzoek om de kermissen, en tevens 
al de kermisvermakelijkheden die aan jaarmarkten worden toegevoegd, en alle feestelijkheden 
van welken aard ook, die in een kermis zouden kunnen overgaan, voor altoos af te schaffen’. 
Bovendien waren er nog adhesiebetuigingen van enkele christelijke jongelings- en 
meisjesverenigingen, die betoogden  dat zo’n verbod ‘zeker zal bijdragen tot de zedelijke 
verheffing des volks’. 

Voor een overvolle publieke tribune voerde de gemeenteraad op 1 april 1925 een uitgebreid 
en emotioneel debat. Raadslid Nollen zei dat er eigenlijk in Wierden en Enter nog nooit iets 
bijzonders was voorgevallen. En raadslid Braamhaar had niets tegen de kermis, als het 
sluitingsuur maar gehandhaafd zou worden. Sommigen hadden zelfs twijfels over de 
adhesiebetuigingen. Zij vroegen zich af of de genoemde verenigingen wel bestonden. Toch 
besloot de raad, met zeven tegen vijf stemmen, de kermis af te schaffen, ondanks een 
handtekeningenactie met 833 handtekeningen uit Wierden en 415 uit Enter. 

Nadat de jaarmarkt op 25 mei had plaatsgevonden, zonder de kermis, ontstond er ’s avonds 
een gespannen sfeer in het dorp en vond er een soort oproer plaats op en rond het huidige 
Burgemeester Van den Bergplein. 
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Nijverdalsestraat  

 

 

 
Komend van Nijverdal zag het er vroeger (1913) zo uit. Foto is genomen ter hoogte van rotonde 
Loonderesweg. En zo kwam je dus Wierden binnen. Woning rechts is momenteel nog herkenbaar. 
In de verte zien we de spoorwegovergang. 
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Het resultaat op de markt van het 'sleppen' in de Oudejaarsnacht 1957. 

 

 

Het echtpaar Van den Berg, zittend in het midden met links en rechts naast hen de kinderen. 
Staand tussen de heer en mevrouw Van den Berg wethouder Borgert, met snor en hoge hoed. 
Op de stoep rechts bij het deurkozijn de heer Schipper. 

Uit de krant van 5 december 1928: Burgemeestersjubileum van den heer J.C. van den Berg! 
De heer J.C. van den Berg is zaterdag ter gelegenheid van zijn 25 jarig ambtsjubileum als 
burgemeester der gemeente Wierden door Raad en burgerij spontaan gehuldigd. Het dorp was 
versierd en de Raad was in voltallige vergadering bijeen. Bij monde van wethouder Wolthuis 
werd den jubilaris namens de gemeente een prachtige Westminster klok aangeboden, door 
wethouder Borgert een zilveren rookstel, door den gemeentesecretaris, den heer Wentzel, 
namens alle ambtenaren en personeel een zilveren presenteerblad met fruitschaal en zilveren 
bonbonmandje. Een en ander ging vergezeld van hartelijke toespraken, waarbij de heer Wentzel 
onder meer nog aanstipte den groei der gemeente in het verloop dezer jaren waarvan het 
zielenaantal steeg van 6893 tot 10500, alzoo een vermeerdering van 52%! 
Burgemeester van den Berg bedankte in zijn toespraak ook namens zijn echtgenote en kinderen 
voor de vele bewijzen van sympathie en waardeering.  

Ook de burgers toonden hun belangstelling. De voorzitter van het huldigingscomité, dominee 
Steenbeek, sprak in hotel Krommendijk de feestrede uit. Namens de burgerij bood Steenbeek 
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een theeservies en theeblad met inscriptie aan en verder een prachtige clubfauteuil en ronde 
tafel. De burgemeester dankte in hartelijke bewoordingen. Op de receptie waren alle 
vooraanstaande personen uit de gemeente Wierden aanwezig. En ook de burgemeesters van 
Hellendoorn, Rijssen, Den Ham en Losser en enkele wethouders, de gemeentesecretaris van 
Almelo en andere provinciale autoriteiten. De zangverenigingen maakten zich verdienstelijk, 
vele toespraken werden gehouden, de geschenken waren vele en de bloemenhulde geweldig. 
Het was een dag van vreugde voor de burgemeester en de burgerij. 

Johannes Cornelis van den Berg was achtendertig jaar burgemeester van Wierden, van 1903 
tot 1941. Tot 1913 tevens gemeentesecretaris, daarna alleen burgemeester. In 1916 liet hij de 
burgemeesterswoning aan het Burgemeester J.C. van den Bergplein 34 bouwen. Hij werd door 
de Duitse bezetter in 1941 ontslagen vanwege tegenwerking van het Duitse gezag. De heer en 
mevrouw van den Berg kwamen eind 1941 om bij een bombardement op Den Haag destijds 
hun woonplaats. Het Burgemeester J.C. van den Bergplein is na de oorlog naar hem genoemd. 

 

 

Kerkenpad vanaf Hoge Hexel over het Loo en de Violenhoek 

Rechts op de foto is de fabriek van Scholco te zien, met watertoren. In de verte, in het midden, 
is de toren van de Nederlands Hervormde Kerk te zien en links daarvan nog gedeeltelijk 
zichtbaar de toren van de R.K. Kerk. De foto is genomen vanaf de Hexelseweg. Op de 
Loogronden verbouwde men vroeger in hoofdzaak graan. In de zomermaanden liep het 
kerkpad dan ook dwars door de korenvelden. Het was een mooi pad voor verliefde paartjes die 
in de zomermaanden dan ook veelvuldig gebruik maakten van dit pad. Was de akker 
omgeploegd dan kwam er zondags weer een grote groep kerkgangers en het pad was letterlijk 
weer geëffend. 

Het  Kerkpad naar het Hoge Hexel liep vroeger langs de Violenhoeksweg, over de Loogronden 
naar de Hexelseweg en kwam uit op het punt waar destijds de kruidenierszaak van Eshuis 
(nu supercoop) was gevestigd, aan de Hexelseweg. 

De reformatie had voor de Rooms-Katholieke Kerk verstrekkende gevolgen. Pastoors werden 
afgezet en de kerkelijke organisatie in de Nederlanden, het aartsbisdom Utrecht, werd 
opgeheven. In tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld werd het rooms-katholieke geloof 
niet verboden. Wel was er een verbod op het hebben van een zichtbare kerk, zodat men was 
aangewezen op schuilkapellen en -kerken. Nederland werd daarom een rooms-katholiek 
missiegebied, dat vanuit Keulen en Munster werd verzorgd. 
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Veel streekbewoners bleven trouw aan hun geloof en bleven dan ook stiekem de katholieke 
dienst bezoeken. Veel bestaande kerken werden overgenomen door de protestanten. De 
katholieken richtten zogenaamde 'schuilkerken' op. Dit waren kerkdiensten, die werden 
gehouden in boerderijen en schuren op het platteland. Omdat men vaak flinke afstanden 
moest overbruggen om bij een kerk te komen (vaak twee keer per dag) en omdat bovendien 
veel rechtstreekse wegen niet bestonden, liep men binnendoor over de kerkenpaden. Deze 
gingen over weilanden en akkers, langs slootjes, over bruggetjes en door bossen. Hierbij liep 
men noodgedwongen over de grond van de buren, maar iedereen kreeg recht van overpad. Zo 
ontstond een groot netwerk van vele kerkenpaden. 

Kerkenpaden werden, zoals de naam al aangeeft, 's zondags gebruikt om naar de kerk te gaan, 
als er geen gewone weg tussen de woonplek en de kerk aanwezig was. Veel kerkenpaden zijn 
in onbruik geraakt. In sommige plaatsen zijn ze nog aanwezig, omdat ze vaak ook nog op een 
andere manier worden gebruikt. In de loop der volgende eeuwen werd het katholicisme 
langzamerhand weer als geloof geaccepteerd en er werden meer en meer katholieke kerken in 
de regio gebouwd. Ook werden de doorgaande wegen steeds beter begaanbaar. Met de 
ruilverkaveling in de jaren zeventig verdwenen de laatste kerkenpaden, samen met vele 
houtwallen en drinkpoelen voor het vee. Daardoor raakten kerkenpaden langzaam in de 
vergetelheid. 

 

 

Rijssensestraat 8 (notarishuis) is afgebroken voor het doortrekken van de nieuwe straat 
Kedingen. 

Lange tijd is gedacht dat notaris J. Poulie  (notaris van 1870 tot 1905) de eerste notaris te 
Wierden was. Onlangs echter bij het op papier zetten van de geschiedenis van het Wierdense 
notariaat, kwam men tot de ontdekking dat er zich al veel eerder, in 1852, een notaris in 
Wierden was. Dit was Isaac Blijdensteijn, in 1820 geboren te Enschede en één van de nazaten 
van een bekende familie van kooplieden en later textielfabrikanten. Isaac Blijdensteijn was 
van 1852 tot 1861 in Wierden werkzaam als notaris. Daarna vertrok hij naar Enschede waar 
hij zijn neef, Benjamin Blijdensteijn jr., opvolgde als notaris. 

In 1861 werd in Wierden zijn plaats ingenomen door Gerard Verijn Stuart, die op zijn beurt 
in 1864 weer opgevolgd werd door Ferdinand Wesselman, geboren op 11 juni 1828 in 
Groningen en gehuwd was met Sybilla Antoinette Dedem van Drieberg.  In december 1869 
vertrok ook deze notaris uit Wierden en vestigde zich in Zevenaar. 
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Hierna was het de beurt aan Jan Poulie, hij maakte ruim een kwart eeuw notariaat vol in 
Wierden. De op 14 september 1834 geboren Poulie was de zoon van een deurwaarder en 
afkomstig uit Meppel. Jan kreeg 'een opleiding naar stand' en werkte, na afronding van zijn 
studie, elders enige jaren als kandidaat notaris. Bij Koninklijk Besluit van 19 februari 1870 
werd hij tot notaris in Wierden benoemd. Op 16 maart van dat jaar legde hij 'ter openbare 
zitting van de Arrondissementsrechtbank' de eed af, zo staat in de oude archieven vermeld. 

Jan Poulie was op 16 juni 1914 getrouwd met Hendrina Engberts (van de Rusluie). Zij was op 
2 december 1837 was geboren in Vriezenveen. Het echtpaar kreeg vier kinderen, drie zoons 
en een dochter Cato geheten. Zij was één der oprichters van het Wierdense Groene Kruis. 
Notaris Poulie (overleden in 1905 ) ligt samen met zijn vrouw begraven op de algemene 
begraafplaats aan de Appelhofstraat in Wierden. Notaris Poulie werd na zijn dood opgevolgd 
door notaris Ten Hoopen. 

 

 

Bernard Rutenfrans op een zomerse dag toerend op zijn mobylette door Wierden. 

In de krant van mei 1988 staat een artikel over de verjaardag van Bernard Rutenfrans. De 
familie was bij elkaar voor zijn verjaardag. Bernard was geboren in 1893, overleed in 1991 en 
is achtennegentig jaar geworden! Bernard, die vrijwel dagelijks op zijn bromfiets door het dorp 
reed, hoorde bij een categorie mensen die al bij leven een legende was. Wie Bernard 
Rutenfrans niet kende, kende Wierden niet, zeiden de Wierdenaren. 

Hij laat zich in het interview ontvallen: ‘mie mekeert helemoal niks’. De kranige Wierdenaar 
kwam van oorsprong uit Apeldoorn. Zijn ouders hadden een tol op De Woeste Hoeve langs de 
weg van Apeldoorn naar Arnhem. Bernard verhuisde met zijn ouders naar Wierden, waar zij 
langs de Almeloseweg een tolhuis pachtten. 

Bernard was nog jong toen zijn vader overleed. Zijn moeder trouwde later met Herman 
Woolderink, eigenaar van café Marktzicht. In dit huis werd Bernard grootgebracht en raakte 
hij bekend met het caféleven. Dat is hij zijn hele leven trouw gebleven. Dagelijks kwam hij op 
zijn bromfietsrondje langs een of meer van zijn stamcafés. Zijn rondrit bracht hem op de 
terugweg vrijwel altijd langs café De Boer. Vooral bij de ouderen leeft de herinnering aan 
Rutenfrans’ grote muzikale talenten. Hij was vanaf de oprichting in 1926 lid van Harmonie 
Sint Jan en werd in 1986 gehuldigd vanwege zijn zestigjarig lidmaatschap. Vooral in en na de 
crisisjaren kwam dit talent naar boven. Omstreeks 1934 begon hij naast zijn werk met muziek 
maken op bruiloften en partijen. Deze bijverdienste beviel zo goed dat hij samen met zijn zoon 



267 
 

Herman en dochter Femie het muzikale trio Rutenfrans vormde. Ze kregen grote bekendheid 
in de regio. Bernard woonde tot op hoge leeftijd nog zelfstandig, wel kreeg hij dagelijks hulp 
van mevrouw Siebelink, waar hij uitermate dankbaar voor was. ‘We zijn dikke vrienden 
geworden’, zei Bernard in het interview. 

 

Oprichting van het Wit Gele kruis  

 

1938, het Theresiahuis, het eerste onderkomen voor het Wit Gele kruis, dat werd gesloopt in 
1981 ten behoeve van de uitbreiding van het Sint Jansgebouw.  

Aan het eind van 1928 ontstond er wrijving tussen Katholieken en niet-Katholieken. Door de 
verzuiling waren ook binnen het kruiswerk de meningen ernstig verdeeld. Jammer genoeg 
werd het doel van de kruisvereniging naar de achtergrond geplaatst en werd religie de basis 
voor het uiteenvallen van een 'gezond' gezamenlijk initiatief. Het leidde zelfs tot een gesprek 
op hoog niveau in Den Haag waar de Minister van Volksgezondheid bij aanwezig was. Op de 
vergadering van het Groene Kruis op 30 april 1929 werden alle katholieke leden geroyeerd 
omdat ze geweigerd hadden de contributie te betalen. Echter deze werd kort na het gesprek 
weer opgeheven. 

De oprichtingsvergadering van het Wit Gele kruis werd gehouden op 21 mei 1929. De 
bijeenkomst werd door honderdzesentwintig personen bezocht en stond onder leiding van 
pastoor Meijerink. Deze deelde mee dat er zekerheid bestond dat men een wijkverpleegster 
zou krijgen en wel de Eerwaarde Zuster Tobia, afkomstig van de zusters Franciscanessen uit 
Denekamp. 

Tot eerste bestuursleden werden gekozen als voorzitter eerwaarde heer pastoor Meijerink en 
als leden de heren K.J.H. Dorren, B. Tijhuis, J.A. Ros, en J.A. van Hessen. Het huishoudelijk 
reglement en de statuten werden vastgesteld. 

De tweede ledenvergadering vond plaats op zondag 28 juli 1929. Op deze vergadering deelde 
de voorzitter mee dat er een bedrag van tweeduizend gulden door de parochianen bijeen was 
gebracht voor het aanschaffen van de verpleegartikelen. In deze vergadering was pastoor 
Meijerink benoemd tot geestelijk adviseur. Hij trad daarop af als voorzitter en diende er een 
verkiezing plaats te vinden voor een nieuwe voorzitter. K.J.H. Dorren kreeg de meeste 
stemmen tijdens de vergadering en werd benoemd tot voorzitter. Vanwege het aftreden van 
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pastoor Meijerink was er in het bestuur een vacature ontstaan.  G. Oude Middendorp werd 
als nieuw bestuurslid gekozen. De pastoor deelde in zijn afscheidsspeech mee dat er 
bisschoppelijke goedkeuring was verkregen en koninklijke goedkeuring was aangevraagd. 
Deze werd in augustus 1929 verleend. De huisvesting was de eerste jaren in het klooster naast 
het Sint Jansgebouw. In het Theresiahuis was een kleine ruimte ingericht waar de 
wijkverpleegster haar werkzaamheden verrichtte. 

 

De oprichting van het Groene Kruis 

 

1920, staand v.l.n.r. burgemeester J.C. van den Berg, notaris ten Hoopen, mejuffrouw Cato 
Poulie, mevrouw Müller ter Hoorne, en verloskundige mevrouw Fie Hofman Bergsma. Links 
de wijkverpleegkundige J.J. van de Noorda op haar 225 cc twee takt Neracar met 
naafbesturing en rechts dokter G.H. Beens op zijn 600 cc liggende tweecilinder Douglas. Beide 
motoren zijn van Amerikaanse makelij. 

We spreken over de maand december van het jaar 1904. Burgemeester Van den Berg belegde 
een vergadering om de belangstelling van de bevolking voor een Groene Kruis afdeling Wierden 
en omstreken te testen. Er kwamen ongeveer vijftig mensen op de vergadering die tot 
oprichting besloten en een voorlopig bestuur kozen. Dokter Ruipers uit Enter werd bereid 
gevonden om in de dorpen en buurtschappen lezingen te houden om op het belang van het 
Groene Kruis te wijzen en de benodigde propaganda te maken om als lid toe te treden. Weldra 
had men op deze wijze vijfhonderd leden. Op 14 februari 1905 vond in de openbare school de 
eerste algemene ledenvergadering plaats. In het samengestelde reglement van de vereniging 
stond onder andere vermeld dat de jaarlijkse contributie minstens ƒ 0,25 zou bedragen ‘Zij 
die eerst lid worden tijdens eene ongesteldheid in het huisgezin’ betalen als entree boven op 
de gewone contributie ƒ 1,00 extra. 

Het eerste bestuur bestond uit voorzitter burgemeester J.C. Van den Berg, G. Müller, J. 
Lindeman, T. Ruipers, B.J. Velten, K. Op den Akker, H. Woolderink, B. Hommes, G.J. van de 
Haar, G. Hietland, J. Becking en G. Bremmer.  De tweede algemene ledenvergadering vond in 
1906 plaats in het logement Nijhof en er waren zeventig leden. Hevig wordt in deze vergadering 
gediscussieerd waar de jaarlijkse vergadering moet plaats vinden in Wierden of Enter of 
beurtelings. Door verschillende oorzaken blijkt men in Enter weinig sympathie te krijgen. In 
1913 wordt uiteindelijk besloten het depot Enter onder te brengen in een der buurtschappen. 
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Eigenaardig is dat de jaarvergaderingen in 1906 en 1907 al om achttien uur beginnen, in 
1909 begon men weer om negentien uur dertig te vergaderen. De belangstelling voor de 
jaarvergadering neemt langzamerhand af, in 1913 zijn er nog dertien leden en op 17 februari 
1915 nog slechts zeven leden naar de vergadering. Alleen als er zich allerlei problemen 
voordoen komen op 25 maart 1915 niet minder dan achtentachtig leden naar de vergadering. 
Het wordt een emotionele en roerige vergadering met verwijten over een weer. Persoonlijke 
tegenstellingen zorgen voor ingezonden stukken in de krant. Het ging vooral om de inkoop 
van een kookpot voor het ontsmetten van gebruikte artikelen. 

In de daarop volgende jaren komt de vereniging weer in rustig vaarwater. De steun aan 
tuberculose patiënten is in die tijd de belangrijkste taak van het Groene Kruis. Door toedoen 
van de voorzitter is door gegoede lui een bedrag van ƒ 120,00 bij elkaar gebracht om 
tuberculose patiënten spullen te laten toekomen die nodig zijn, aldus de notulen. 
 

De Reformatie in Wierden 

De dorpskerk te Wierden kent een lange geschiedenis. Wierden is in 1236 waarschijnlijk een 
zelfstandige parochie geworden door de afsplitsing van de parochie Ootmarsum, die 
oorspronkelijk heel noordoost Twenthe omvatte. De kerk was gewijd aan Sint Johannes de 
Doper. De Reformatie zou daar echter verandering in gaan brengen. Maarten Luther, die aan 
de basis van deze Reformatie stond, publiceerde in 1517 in het Duitse Wittenberg zijn 
beroemde vijfennegentig stellingen tegen de aflaat die veel reacties zouden losmaken. Toen 
Luthers’ vlugschriften over Twenthe werden verspreid, konden de eerste ‘reformatorische 
ritselingen in Twenthe’ in 1521 in het klooster van Albergen worden gehoord. In 1544 ging 
het net over de grens liggende Graafschap Bentheim onder leiding van graaf Arnold I zu 
Bentheim over tot de Reformatie en werd luthers. In de Nederlanden was de beeldenstorm 
(1566) het eerste zichtbare bewijs dat er een ‘nieuwe wind’ ging waaien. Het gezag van de 
Rooms-Katholieke Kerk was zeer verzwakt en de economische macht van de kloosters wekte 
afgunst en kritiek. Terwijl de beeldenstorm aan Overijssel voorbijging, werden elders veel 
rooms-katholieke kerkelijke beelden, schilderijen, kruisen en andere reliquien door 
aanhangers van de nieuwe leer vernield. 
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De Tachtigjarige Oorlog (1568–1648) leek de opmars van de Reformatie nog even te vertragen, 
maar verhinderde de invoering van het calvinisme in Twenthe uiteindelijk niet. Te Wierden 
diende in 1580 al een pastoor die de Augsburgse confessie was toegedaan. Dat was de uit 
Riesenbeck - Duitsland - afkomstige Johannes Niehoff. Vanuit Deventer werd vanaf 1597 de 
reformatie van het Overijsselse platteland krachtig ter hand genomen. De kerkenraad van 
Deventer stelde in 1598 dominee Bernard Stedemeyer aan als gereformeerd predikant van 
Rijssen en droeg hem tegelijkertijd op om ook te Wierden het evangelie te preken. Zodoende 
werd er geprobeerd een gereformeerde gemeente te vormen. Blijkbaar bezat eerdergenoemde 
Niehoff onvoldoende potentie om over te gaan tot de gewenste leer. 

Stedemeijer is net als bijna al zijn Twentse collega’s - vanwege het oprukkende Spaanse leger 
in november 1598 - slechts zeer kort in zijn werkgebied actief geweest. De predikanten trokken 
zich terug in Deventer. In datzelfde jaar was pastoor Niehoff door de Vrouwe van Almelo (Agnes 
van Westerholt, een rooms-katholieke vrouw) voorgedragen voor ‘examinatie’ door de classis 
Deventer. Onderzocht moest worden of hij tot de gereformeerde religie over zou gaan en 
dientengevolge te Wierden kon worden aangesteld. Trompetter concludeert in zijn boek ‘Leven 
aan de rand van de Republiek’ dat het voor de hand ligt te veronderstellen dat Agnes liever de 
zittende pastoor binnen haar invloedssfeer handhaafde, dan een door de classis voorgedragen 
kandidaat te benoemen. 

Drie jaar later – de veiligheidssituatie in Twenthe was inmiddels weer gunstig genoeg –  
moesten alle Twentse pastoors voor de classicale vergadering van Oldenzaal verschijnen om 
te kiezen tussen ‘Gereformeerd worden’ of ‘de pastorie verlaten’. De Wierdense pastoor 
(Pijlsmidt) kwam niet opdagen, terwijl de pastoor van Borne (Niehoff; oud-pastoor van 
Wierden) een halfslachtige verklaring aflegde. Hij was bereid om over te gaan tot de nieuwe 
leer, maar had ook bedenkingen, met name omtrent het Heilig Avondmaal. Volgens Röring 
(in: Kerkelijk en wereldlijk Twenthe) is het vanaf 1602 dominee Winand Gerrits (Winandus 
Geradi) geweest die als Rijssens predikant Wierden moest bedienen, ‘wordende die van 
Wierden gelast den predikant iederen Zondag met een wagen van Rijssen te halen en weer 
terug te brengen’. 
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De classis Deventer zat niet stil en ondervroeg naar aanleiding van de uitkomst van de 
Nationale Synode van Dordrecht de zittende priesters op hun sympathieën om ze eventueel te 
vervangen door rechtzinniger predikanten. De classis zag rond 1619 kans om de drost zover 
te krijgen dat hij zowel Johannes Niehoff, op dat moment luthers pastoor te Borne, als zijn 
plaatsvervanger afzette. Op 8 september 1626 namen de Staten van Overijssel het besluit dat 
de gereformeerden bij overlijden van de pastoor een gereformeerde leraar moesten benoemen 
en dat men er op moest toezien dat alle altaren, beelden en biechtstoelen werden verwijderd. 

Enkele maanden daarvoor was te Wierden de zoon van pastoor Niehoff, dominee Abraham 
Nijhoff, reeds aangesteld als gereformeerd predikant en behoorde de kerk te Wierden officieel 
tot het calvinisme. De classis stimuleerde de overgang naar het calvinisme door het 
afkondigen van verregaande voorschriften aangaande leer en leven. Het zou nog twintig jaar 
duren voordat de Wierdense gelederen zich sloten. Pas in 1645 waren de schilderingen in de 
kerk overgewit en een jaar later twee ouderlingen (Jan en Henrick Jansen) en een diaken (Jan 
Lemphers) aangesteld. 

De rooms-katholieke Röring over deze overgang naar het calvinisme: ‘Het slechte voorbeeld 
van Jan Nijhof heeft wel velen in Wierden tot afval gebracht, maar het aantal katholieken is er 
toch nog steeds van beteekenis gebleven’. De kerkelijke gemeente Wierden kwam te 
ressorteren onder de gereformeerde classis Oldenzaal, hetgeen slechts enkele jaren (tot 1638) 
zou duren. Vanaf dat moment maakte Wierden onderdeel uit van de publieke’’  Gereformeerde 
Kerk en behoorde zij tot de classis Deventer. Bron: C. Hoogendijk in MijnStadMijnDorp. 

De Wierdense rooms-katholieken, die aan het begin van de zeventiende eeuw hun kerkgebouw 
aan de gereformeerden waren kwijtgeraakt, hadden sinds die tijd min of meer moeten 
onderduiken, hoewel de heer van Almelo bekend stond om zijn verdraagzaamheid richting 
‘anders-gezinden’. Dit in tegenstelling tot de gereformeerde classis, die bekend stond om het 
voortdurend uitoefenen van druk op niet-gereformeerden en op de wereldlijke overheid. 
Marsman zegt daarover in zijn boek “Katholiek Wierden door de eeuwen heen“: “Zoals overal 
na de hervorming moesten ook te Wierden de priesters in het geheim de Heilige Missen lezen”. 
Twee eeuwen later keerde het tij echter! In 1796 kwam de vrijheid van eredienst en de rooms-
katholieke koning van Holland, Lodewijk Napoleon, stelde in 1808 middels wet alle religies 
gelijk. Prompt richtten de rooms-katholieke kerkmeesters van Wierden een verzoek aan de 
koning om  ‘regt van aanspraak op de voorz. Kerspelkerk, Pastorijhuijs en daaronder hoorende 
goederen en opkomsten te dienen’. Toen Lodewijk Napoleon in 1809 met zijn minister van 
Binnenlandse Zaken en Eredienst Twenthe bezocht, kwam deze kwestie uiteraard aan de orde. 
De koning oordeelde dat waar de katholieken in de meerderheid waren, de kerken weer aan 
de katholieken zouden behoren. Waar de protestanten in de meerderheid waren, mochten die 
de kerk houden. Zo behielden de Wierdense protestanten (81% van de bevolking) de ‘Groote 
of Kerspelskerk’ en moesten de rooms-katholieken een nieuw kerkgebouw bouwen. Wel 
kregen zij daarvoor subsidie van de koning. Uiteindelijk werd in 1818 een eigen kerkgebouw 
betrokken dat tot 1848 in gebruik is geweest. Ondanks het herstel van het collatierecht in 
1814 blijkt nergens meer enige bemoeienis van de collator in Almelo met de Wierdense rooms-
katholieken. 
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Extract nr. 1 van de acte van beroeping van dominee Abraham Nijhoff te Wierden d.d. 8 juni 
1626 waaruit de invloed van de heer van Almelo blijkt uit de zinsneden ‘wettelijke presentatie 
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en goede recommandatie des Wel Ed. Heren van Almelo’ en ‘Heer van Almelo de Approbatie 
(goedkeuring) te verzoeken’. De originele acte is onder andere ondertekend door de bekende 
predikant, dichter en geschiedschrijver Jacobus Revius. (Uit collectie Historisch Centrum 
Overijssel). 

 

Achttiende eeuws rumoer in de Wierdense dorpskerk 

Hoewel de Heer van Almelo binnen de Wierdense kerk grote zeggenschap had, ging hij in het 
begin van de achttiende eeuw niet vaak in Wierden naar de kerk. Het bedehuis in Almelo 
stond tenslotte veel dichterbij Huize Almelo! Het voorname, maar vaak leegstaande grafelijke 
gestoelte in Wierden was echter aanleiding voor rumoer in de kerk.  

Een zekere Sophia Meijers uit Wierden nam in 1715 ‘stoutelijck’ de vrijmoedigheid om zo maar 
in de grafelijke ‘vrouwenbancke’ plaats te nemen naast de vrouw van de schout van Wierden, 
Maria Wolters Smit. De schout, die bij absentie van de bewoners van het Huis van Almelo, 
het alleenrecht bezat om de grafelijke bank te mogen bezetten. Ten aanhoren van de gemeente 
ontstond een heftige woordenwisseling tussen de vrouw van de schout en Sophia Meijers. Zij 
was zeer waarschijnlijk de dochter van Albert de Meijer, de voormalige schout. De strijd werd 
beslist toen de schout van Wierden, Jan Hesselinck, een schriftelijk bewijs kreeg van de graaf 
dat hij en zijn vrouw het alleenrecht hadden om de gravenbank te mogen gebruiken. Daarover 
schreef mr. G.J. ter Kuile: ‘het eerwaard getimmerte’ te mogen gebruiken bij absentie van de 
Van Rechterens. Een eeuw later blijkt de Heer van Almelo zijn bank in de kerk te verhuren 
aan ene J.H. van Bueren voor vijf gulden per jaar. 

In 1728 vond in de kerk opnieuw een opzienbarend spektakel plaats, toen een afgesloten 
kerkbank (bank van de adellijke familie Van Langen) ‘gedurende den Godsdienst’ door 
Gerhardus Brouwer (zoon van de oude schout Hendricks) werd losgebroken. Laatstgenoemde 
kwestie leidde zelfs tot een rechtszaak, waarbij de familie Van Langen uiteindelijk in 1738 
verloor. Vier Twentse advocaten hadden hun kennis ertegenaan gegooid; het dossier telt 680 
bladzijden! 

En nog was het achttiende eeuwse rumoer in Wierden niet voorbij; in 1751 vloog het dorp 
(letterlijk) in brand! Onbekend is of er door de deze brand schade aan de kerk is ontstaan. 
Maar opvallend zijn de vele kwitanties in het huisarchief Almelo. Die tonen aan dat tussen 
1760 en 1770 aanzienlijke reparatiewerkzaamheden aan de kerk zijn uitgevoerd. Voorbeelden 
zijn metselwerk, glasreparaties, ijzerwerk, timmerwerk, drie trappen in de toren (gemaakt) en 
het opnieuw dekken van het leiendak. Het lijkt erop dat de collator een aanzienlijk deel van 
deze onkosten betaalde of voorschoot. 
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De middeleeuwse toren op een foto van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg. De 
zuidelijke buitenmuur van de kerk is zeer waarschijnlijk omstreeks 1914 bepleisterd. De toren 
is in de periode 1932-1933 onder toezicht van Monumentenzorg en onder leiding van architect 
Jan Vixseboxse uit Almelo grondig gerestaureerd. Twee leidekkers uit Duitsland, in de kost 
bij de familie Ter Stal, brachten in zes weken tijd een nieuw leien dak op de ‘vier- tot achtzijdig 
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ingesnoerde’ spits aan. Op de voorgrond een deel van het (voormalige) kerkhof. In 2005 werd 
de toren opnieuw flink onder handen genomen inclusief een nieuwe bedekking met leien. 
(Foto: RACM, Zeist). Bron: C. Hoogendorp in MijnStadMijnDorp. 

 
Molukkers  
 

 
Eeuwenlang werkten Molukkers zij aan zij met de Nederlandse kolonisator in Nederlands-
Indië. Hierdoor genoten zij een voorkeursbehandeling en bescherming van de koloniale 
overheerser. Toen op 17 augustus 1945 de eenheidsstaat Indonesië uitgeroepen werd, keerde 
het gunstige tij voor de Molukkers. 

 
Een aantal Molukse politici zag geen heil in een Indonesisch regiem en sloeg een andere weg 
in: die van het separatisme. Op 25 april werd de Republiek der Zuid-Molukken (Republik 
Maluku Selatan, RMS) wereldkundig gemaakt. Voor de Molukse militairen die dienden in het 
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL), had dit een geweldige impact op het verdere 
verloop van hun leven. Zij kregen even de status van de Koninklijke Landmacht (KL). En in 
1951 weken 12.500 Molukkers noodgedwongen uit naar Nederland voor een tijdelijk verblijf. 
Eenmaal aangekomen in Nederland werden de militairen collectief uit militaire dienst 
ontslagen, zodat ze hun status en militaire identiteit kwijtraakten. 

 
De Molukkers werden opgevangen in kazernes, kloosters en kampen (woonoorden). Ook in 
Wierden werden in juni 1951 ruim zeventig gezinnen ondergebracht in De Vossenbosch, een 
barakkenkamp van de Dienst Uitvoering Werken (DUW). Dit voormalige arbeiderskamp aan 
de Hexelseweg dankte zijn naam aan het nabijgelegen landgoed 'Huize Den Vossenbosch'. Bij 
aankomst in Wierden schrokken de Molukkers. ‘We moesten slapen op stro en werden gewekt 
door middel van twee lepels die ze tegen elkaar sloegen. 's Ochtends kregen we pap, brood en 
koffie.’ De gedachte dat Nederland een sprookjesland was, moest men laten varen. ‘Ik dacht 
dat we in 'tanah mas dan istana', 'een gouden land en paleizen', zouden wonen. Toen ik de 
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barakken zag, schrok ik vreselijk, want zelfs de kazernes in Indonesië waren nog mooier. We 
sliepen in stapelbedden en zaten op klapstoelen. Die waren hard, je sarong scheurde. Het was 
koud en de afstanden naar het waslokaal, het kolenhok en de school waren lang.’ 

 
 

 
 
Maquette barakkenkamp Vossenbos. 
 

 Al vrij snel begaven de Molukkers in Wierden zich op de arbeidsmarkt. In het kamp volgden 
velen een vakcursus of verrichtten seizoensarbeid. Officieel werd in 1956 het verzorgingsbeleid 
van de Nederlandse overheid gewijzigd in een zelfzorgregeling. Voortaan moesten de 
Molukkers zelf de kost verdienen. In heel Overijssel reden busjes langs de woonoorden om de 
Molukkers naar de fabrieken in de grotere steden te vervoeren. Veel Molukkers werkten in de 
Twentse textielfabrieken. De Blikemballagefarieken N.V. Thomassen en Drijver had 
bijvoorbeeld meer dan honderd werknemers uit de woonoorden De Vossenbosch, Eerde en 
Laarbrug in dienst. 
 
Eind jaren vijftig begreep de Nederlandse overheid dat de Molukkers niet konden terugkeren 
naar een vrije republiek der Zuid-Molukken en dat hun toekomst in Nederland lag. Om sociaal 
te overleven moest er betere huisvesting voor hen komen. De Molukkers gingen hiermee 
akkoord op voorwaarde dat zij als groep bij elkaar zouden blijven. Verspreid wonen was 
onaanvaardbaar. De Molukkers uit de Vossenbosch verhuisden naar Nijverdal, Almelo, 
Wierden, Culemborg en Leerdam. In 1966 betrokken vijftig gezinnen uit De Vossenbosch een 
Molukse nieuwbouwwijk aan de Jan Jansweg in Wierden. In 1967 kregen de bewoners een 
eigen kerkgebouw en kwamen er nog twaalf woningen bij voor gezinnen uit De Vossenbosch. 
In 1996 werd er een nieuw gebouw gerealiseerd, waar de stichting Kanjoli en de kerk onderdak 
vonden. 
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De Molukse kerk te Wierden (bouwjaar 1967; inmiddels vervangen door een nieuwe kerk). 
Bron: Y. ten Brinke in MijnStadMijnDorp. 

 

Erve Aaltink 

Ongeveer op de plaats waar de Huurne aansluit op de Kippershoek ligt erve Aaltink, later 
Dinahoeve en erve de Wever genoemd.  

Erve Aaltink lag aan de Götte. Een waterafvoerleiding langs de zuidoost kant van het grafveld 
werd tot eind 1800 de Götte genoemd. Op oude kaarten wordt het ook de Huurenergoot 
genoemd. Men heeft waarschijnlijk niet geweten dat het afgegraven gedeelte een dodenakker 
was. Ze kregen, zoals werd gezegd, wel eens een smerige pot voor de schop. Men zei dan: ‘wee 
zol toch den ooln breurselpot in de groond hem stopt’.  Slechts enkele potten en urnen hebben 
het overleefd. Achteraf hebben deskundigen vastgesteld dat deze dodenakker in gebruik was 
voor en rond het begin van onze jaartelling. De caterstede Aaltink werd al genoemd in 1750. 
In de Bentheimer waterput staan de initialen: JHGJ en DA 1748 (J.H. Geerling en Dina 
Morsink (moedersnaam Aaltink) Dina Aaltink was getrouwd met Geerling en de families 
Geerling hebben tot het zesde geslacht gewoond op erve Aaltink. 
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Erve Aaltink 
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Het erve Aaltink is aan de Weversweg, een doodlopend zijstraatje van de Ypeloweg. Het wordt 
ook wel de Dinahoeve genoemd, naar Dina Alink (Altink, Alevink, Alvink) die getrouwd was 
met J.H.G.J. Geerling. Dina Alink is de dochter van Jan Morsink en Catharina Alink. Het erve 
Aaltink ligt aan de Götte, een waterleiding, de Huurenengoot genoemd. Er was een grafveld 
want er zijn urnen gevonden tijdens graafwerkzaamheden. Later is men op de boerderij gaan 
weven en werd het erve de Wever genoemd. Zes generaties hebben er Geerlings op het erve 
Aaltink gewoond.  In 1980 wordt de boerderij nog de Dinahoeve genoemd. 

Het erve Aaltink was een groot erve. Het bestond in 1601 (8-0-0) uit zestien molder (mud) 
land, waarvan vier dagwerk hooiland. In 1602 was twaalf mudde beseyt (bezaaid) en vier 
mudde woest. In 1602 werd het erve Aeltynck genoemd, in 1475 Alting en in 1980 Dinahoeve.  
In 1601 is Huis Almelo de eigenaar van het erve Alerdinck en  ze moeten garven als tienden 
afgeven. De grootte is dan negen mud gezaaid (gesey) land en vier dagmaet hooiland.  In 1475 
is het erve Alting twee schepel en ze betalen drie gouden regalen. In 1953 wordt het erve 
Aaltink de Dinahoeve genoemd en is Dekkers de bewoner. 

In 1601 heeft Johan Coerdes (Johan Coertszoon) Aaltink een huisstede en gaarden, een halve 
molder (mudde). Waarschijnlijk op het land van zijn vader, het erve Aeltinck, heeft hij een 
eigen huisplaats en gaarden gesticht. 0-13-8. De bijnaam van Koers is Aaltink. 
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Weversweg  

 

In de boerderij werd geweven, er was weeftoestel. Daarom werd het erve de Wever genoemd. 
Toen de huisweverij niet meer loonde vanwege de opkomst van de fabrieken begon Geerling 
met een zandvaarderij. In de nacht van vrijdag 18 juni op zaterdag 19 juni werd de laatste 
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Geerling (Derk) samen met zijn hond op beestachtige wijze vermoord. Tegenwoordig woont er 
Heutink (van de kantoormeubelen). 
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De oudste bekende Aaltink is Jan; hij is geboren in 1660 en getrouwd met Jenneken Oedink. 
Hun dochter Janna Aaltink (1697- ?) is getrouwd met Jan ten Ypelo (1670-1735). Jan ten 

Ypelo is Jan Assink van de molen, de Assink Möl, aan de Ypeloweg. Johan Coerdes Aaltink, 
de stamvader van de Koersen, kocht in 1601 een huisstede met gaarde.  
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Derk Geerling is geboren op 8 mei 1915 te Wierden. Zijn geboortehuis is aan de Weversweg 2. 
Hier werd hij op 19 juni 1976 door twee mannen op brute wijze vermoord. Derk was toen 
eenenzestig jaar. De roofmoord is gepleegd door Jacob H. (1956) en Oscar Emil G. De boer 
werd gedood met kogels uit een pistool en messteken in longen, hart en lever. Zijn waakhond 
was tevoren afgemaakt met een bijl en een mes. 
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Boer Geerling vermoord 
 

De tweeentwintigjarige Oscar E. G. (Emiel) uit Collendoorn en de twintigjarige Jacob H. (Job) 
uit Bruchterveld, beiden woonwagenbewoners, gaan de laatste tijd veel met elkaar om. Ze 
maken plannen om alleenstaande bejaarde mensen te overvallen en hen te beroven van hun 
geld. Door vooraf op verkenning uit te gaan weten ze waar er wat te halen is. Ze worden 
geholpen door de vriendin van Emiel, de zestienjarige Bea B. die hun goede diensten bewijst. 
Ze schuwen geen geweld. 

In Marle slaan ze met een ijzeren staaf twee oudere mensen neer. Het zijn de bejaarde 
Willemina Haller en haar broer Lefert. Ze beroven hen van achthonderd gulden. Job geeft de 
vrouw met een ijzeren staaf twee harde slagen op het hoofd omdat ze weg wilde lopen. Lefert 
komt uit zijn stoel overeind maar Job slaat hem op het hoofd en bezorgt Lefert een 
hersenschudding. Bij het verdelen van de buit krijgt Emiel zeshonderd gulden omdat na de 
overval diens auto in de brand wordt gestoken om sporen te vernietigen. 

De twee schieten in Fleringen ’s avonds om half elf, een dag voor de moord op Geerling, een 
geweer leeg op de woonboot van de 78 jarige Therese Tobi. De woonboot ligt in het kanaal 
Almelo-Nordhorn. Ze spreken af dat als de vrouw thuis is en de deur opendoet ze direct zullen 
schieten. Zo gezegd, zo gedaan. Als de vrouw de deur opent lost Emiel een salvo met het 
geweer. Het lukt de bejaarde vrouw om direct de deur dicht te gooien. Het tweetal maakt zich 
direct uit de voeten. De politie treft later een aantal kogelgaten aan in de deur. 

Deze vrijdagavond, klokslag 10 uur, gaan ze naar de boerderij in Wierden. Ze dringen de 
boerderij van de eenenzestigjarige veehouder Derk Geerling binnen. Ze zijn erg agressief en 
gaan meedogenloos te werk. Bij de deeldeur wordt Geerling zeven keer met een dolkmes 
gestoken en hij wordt gedood met in totaal acht geweerschoten waarvan er zes doeltreffend 
zijn. De hond wordt door de daders met een blijl doodgeslagen. 

Uit de boerderij wordt dertienduizend gulden ontvreemd. Van het bedrag is niet veel van 
teruggevonden. De daders hebben er enkele weken goed van geleefd; ze gingen  naar 
Amsterdam om de bloemetjes buiten te zetten, er werd een auto gekocht en ze vergokken grote 
bedragen op kermissen. 

Het is zaterdagochtend. Aan de Weversweg merken de buren van Geerling dat de luiken voor 
de ramen van Geerling gesloten blijven. Bovendien staan de melkbussen nog niet aan de weg 
en is de hond nog niet gesignaleerd op het erf. Ze gaan op onderzoek uit en vinden Derk dood 
op de deel in een plas bloed; ook de hond is dood. De politie begint direct een groot onderzoek 
en krijgt hulp van het recherchebijstandsteam Overijssel.  
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Een week later, op vrijdag 25 juni, wordt in de actualiteitenrubriek Avro’s Televizier een 
opsporingsbericht uitgezonden. In achthonderd openbare gebouwen worden affiches 
opgehangen met informatie over de beestachtige manier waarop Geerling om het leven is 
gebracht. Er komen honderdvijfenveertig tips binnen. Uit onderzoek blijkt dat de twee 
woonwagenbewoners verantwoordelijk zijn voor de dood op de veehouder. 

De daders worden zes weken na de moord aangehouden, op vrijdag 30 juli. Door 
honderdzestig politieagenten wordt huiszoeking gedaan op de woonwagenkampen van 
Gramsbergen en Hardenberg. Tegelijkertijd worden huiszoekingen gedaan in woningen in 
Zevenaar, Vriezenveen, Hardenberg en Gramsbergen. Behalve de moorenaars treft de politie 
ook nog zeven vuurwapens, vijfduizend stuks munitie en tal van gestolen goederen aan, 
hoofdzakelijk kleding en sportartikelen. Oscar Emiel G. en Jacob H. bekennen de moord te 
hebben gepleegd. Bea B. blijkt medeplichtig te zijn. Op aanwijzing van een van de verdachten 
wordt een dag later, in het kanaal tussen Coevorden en Gramsbergen, de karabijn 22 
browning en het dolkmes door duikers uit het water gehaald. Bij onderzoek blijkt het wapen 
ook gebruikt te zijn bij het schieten op de woonboot te Fleringen. Jacob H. wordt in augustus 
in de Rekkense Inrichting te Eibergen geplaatst. Het lukt hem daar eind oktober te 
ontsnappen. Ongeveer tien weken later, begin januari, wordt hij in Gramsbergen weer 
aangehouden. Beide verdachten worden voor de terechtzitting psychisch onderzocht. Dat 
gebeurde in de psychiatrische observatiekliniek te Utrecht, het huidige Pieter Baancentrum.  

Rechtbank ‘De Eerste Aanleg’ te Almelo besluit de zaak op dinsdag 1 februari 1977 inhoudelijk 
te behandelen. De verdachten wordt een aantal feiten ten laste gelegd: 

- de moord op Derk Geerling, 
- poging tot moord op de 78 jarige vrouw op de woonboot te Fleringen, 
- diefstal met geweld in Marle (gemeente Hellendoorn), 
- een inbraak in Dedemsvaart. 

Job H. wordt verder verweten inbraken te hebben gepleegd in Zuidwolde. Slagharen, 
Hardenberg en Vriezenveen. 

Tijdens de rechtzitting eist de officier van justitie Hazewinkel tegen Oscar Emiel G. een 
gevangenisstraf van veertien jaar en tegen Jacob H. een gevangenisstraf van zestien jaar. In 
het psychiatrisch rapport wordt Oscar Emiel G. sterk verminderd toerekeningsvatbaar 
genoemd. De psychiater is bang voor herhaling en adviseert tbs. Emiel is het hier mee eens. 
Bij Job H., hoewel minder begaafd, is Hazewinkel niet bang voor herhaling. De uitspraak van 
de rechtbank op 8 februari 1977 is tien jaar gevangenisstraf voor beiden. 

Eind mei 1977 trekt het gerechtshof in Arnhem een hele dag uit voor de behandeling in hoger 
beroep. Onder leiding van de president van het hof, Van Gelein Vitringa, worden de dossiers 
nog eens nauwkeurig doorgenomen. Enkele keren komt het tot een juridisch steekspel tussen 
de procureur-generaal Vriesema en de raadsman Moszkowicz uit Maasstricht. De procureur-
generaal noemt het optreden van de twee mannen ‘koud en brutaal’. ‘Hier is duidelijk sprake 
van de krenking van de rechtsorde’, aldus de procureur-generaal. Vriesema eist voor beiden 
een gevangenisstraf van vijftien jaar met aftrek van voorarrest. 

Na een week, op woensdag 1 juni 1977, doet het Hof uitspraak en acht bewezen: 

- de diefstallen met geweld, 
- het medeplegen van een poging tot doodslag op een eenzaam wonende 78 jarige vrouw 

te Fleringen, 
- het op beestachtige wijze om het leven brengen van Derk Geerling met het doel hem 

van zijn geld te beroven. 

Het gerechtshof veroordeelt beide mannen tot een gevangenisstraf van zes jaar en 
onvoorwaardelijk tbs. Bron: Willem Visscher; Moord en doodslag in Twente 1946-2010 
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Aanvulling Johan Wolters 
Op internet vond ik een gigantisch document van jou over de geschiedenis uit Wierden. Heel 
mooi. 

Een passage heb ik hier onder gekopieerd met jou beschrijving over Dina Alink (Altink, 
Alevink, Alvink) die getrouwd was met J.H.G.J. Geerling. Dina Alink is de dochter van Jan 
Morsink en Catharina Alink. 

Ik denk dat jouw analyse niet helemaal klopt. 

Jan Morsink en Catharina Alink zijn mijn overovergrootouders. Hun dochter Gerritdina is 
getrouwd met mijn overgrootvader Gerrit Jan Wolters. 

De gezinssituatie van Jan en Catharina heb ik hier onder weergegeven.  

Het jaartal 1748 dat jij noemt kan niet slaan op een kind van Jan en Catharina. Toen waren 
zij nog niet geboren. 

Graag verneem ik je reactie en mogelijk kun jij iets met mijn informatie om jouw verhaal 
kloppend te maken. 

Hartelijke groet 

Johan Wolters, Maarssen  
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Familiekroniek 

Maassen  van  den Brink 

De Velper 

passage 

De Molukse kerk te Wierden (bouwjaar 1967; inmiddels vervangen door een nieuwe kerk). 
Bron: Y. ten Brinke in MijnStadMijnDorp. Erve Aaltink Ongeveer op de plaats waar de Huurne 
aansluit op de Kippershoek ligt erve Aaltink, later Dinahoeve en erve de Wever genoemd. Erve 
Aaltink lag aan de Götte. Een waterafvoerleiding langs de zuidoost kant van het grafveld werd 
tot eind 1800 de Götte genoemd. Op oude kaarten wordt het ook de Huurenergoot genoemd. 
Men heeft waarschijnlijk niet geweten dat het afgegraven gedeelte een dodenakker was. Ze 
kregen, zoals werd gezegd, wel eens een smerige pot voor de schop. Men zei dan: wee zol toch 
den ooln breurselpot in de groond hem stopt. Slechts enkele potten en urnen hebben het 
overleefd. Achteraf hebben deskundigen vastgesteld dat deze dodenakker in gebruik was voor 
en rond het begin van onze jaartelling. De caterstede Aaltink werd al genoemd in In de 
Bentheimer waterput staan de initialen: JHGJ en DA 1748 (J.H. Geerling en Dina Morsink 
(moedersnaam Aaltink) Dina Aaltink was getrouwd met Geerling en de families Geerling 
hebben tot het zesde geslacht gewoond op erve Aaltink. 276 

277 Erve Aaltink 277 

278 Het erve Aaltink is aan de Weversweg, een doodlopend zijstraatje van de Ypeloweg. Het 
wordt ook wel de Dinahoeve genoemd, naar Dina Alink (Altink, Alevink, Alvink) die getrouwd 
was met J.H.G.J. Geerling. Dina Alink is de dochter van Jan Morsink en Catharina Alink. Het 
erve Aaltink ligt aan de Götte, een waterleiding, de Huurenengoot genoemd. Er was een 
grafveld want er zijn urnen gevonden tijdens graafwerkzaamheden. Later is men op de 
boerderij gaan weven en werd het erve de Wever genoemd. Zes generaties hebben er Geerlings 
op het erve Aaltink gewoond. In 1980 wordt de boerderij nog de Dinahoeve genoemd. Het erve 
Aaltink was een groot erve. Het bestond in 1601 (8-0-0) uit zestien molder (mud) land, waarvan 
vier dagwerk hooiland. In 1602 was twaalf mudde beseyt (bezaaid) en vier mudde woest. In 
1602 werd het erve Aeltynck genoemd, in 1475 Alting en in 1980 Dinahoeve. In 1601 is Huis 
Almelo de eigenaar van het erve Alerdinck en ze moeten garven als tienden afgeven. De grootte 
is dan negen mud gezaaid (gesey) land en vier dagmaet hooiland. In 1475 is het erve Alting 
twee schepel en ze betalen drie gouden regalen. In 1953 wordt het erve Aaltink de Dinahoeve 
genoemd en is Dekkers de bewoner. In 1601 heeft Johan Coerdes (Johan Coertszoon) Aaltink 
een huisstede en gaarden, een halve molder (mudde). Waarschijnlijk op het land van zijn 
vader, het erve Aeltinck, heeft hij een eigen huisplaats en gaarden gesticht De bijnaam van 
Koers is Aaltink. 278 

Genealogie Jan Morsink en Catharina Altink. 

I.1 Jan MORSINK, landbouwer, geboren op 03-05-1809 te Hengevelde (Gerigte Delden), 
gedoopt (NH) op 07-05-1809 te Goor, gericht Delden, overleden op 11-07-1877 om 
17.00 uur te Geesteren (Tubbergen) op 68-jarige leeftijd, geregistreerd in Wierden op 3 
augustus 1877, aktenummer 77, erve Morsink, nu fam. Bartels, Rijssensestraat 58, 
Wierden. 
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 28-09-1839 te Markelo (getuige(n): Jan Kolvoord, 
Hendrikus Sanders, Berend Jan Eman, Jan ten Zijthoff) met Catharina ALINK, 25 jaar 
oud, landbouwster, geboren op 31-01-1814 om 4.00 uur te Goor, overleden op 
09-03-1857 om 5.00 uur te Wierden, huisnr. 221 op 43-jarige leeftijd, aangevers Jan 
Willem Dekkers 47 jaren, Jannes bij Hoe.. 35 jaren, landbouwer te Wierden, naburen 
en onverwant, dochter van Derk ALINK, voerman/dienstknecht bij Hotel den Engel te 
Goor, en Harmina BOSCHMAN, dienstmeid. 
Gehuwd (2) met Jennigjen JANSEN. Tubbergen. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Geertruida MORSINK (zie II.2 op blz. ). 
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2. Willemina MORSINK (zie II.4 op blz. ). 
3. Gerritdiena MORSINK (zie II.6 op blz. ). 
4. Hendrika MORSINK, geboren op 07-05-1853 te Wierden, gedoopt (NH) op 

05-06-1853 te Wierden, overleden op 02-07-1853 te Wierden, 56 dagen oud. 
5. Catharina MORSINK, geboren op 09-03-1857 te Wierden, overleden op 

09-03-1857 te Wierden, 0 dagen oud. 
  
II.2 Geertruida MORSINK, geboren op 29-04-1840 om 12.00 uur te Ambt Delden te 

Hengevelde nr. 44, overleden op 08-07-1881 om 11.00 uur te Wierden op huisnr. 441 
op 41-jarige leeftijd. Aangevers: Jan Hendrik Berkel, oud 30 jaren en Gerrit Jan Klein 
Nagelvoort, oud 72 jaren, beiden landbouwer, wonende te Wierden huisnr 441. 
Dinahoeve. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-08-1861 te Wierden (getuige(n): F. de Blaauw, H. 
Nollen, J.C. de Rooij, J. de Vries), gehuwd voor de kerk op 25-08-1861 te Wierden (NH) 
met Gerrit Jan WOLTERS, 23 jaar oud, landbouwer/boerwerker, geboren op 
23-09-1837 om 23.00 uur te Wierden, aangevers: Frerik Jan Wolters, 26 jaar 
landbouwer geassisteerd door Gerrit Kippers, oud 34 jaar landbouwer en Jannes 
Gierveld, oud 30 jaar landbouwer beide wonende te Wierden, gedoopt (NH) op 
15-10-1837 te Wierden, overleden op 12-03-1907 om 3.00 uur te Wierden, op huisnr. 
459 op 69-jarige leeftijd, aangevers zijn Herman op de Haar, oud 46 jaar landbouwer 
en Jan Olthuis, oud 43 jaar landbouwer, beide wonende te Wierden. Certificaat Nat. 
militie nr. 88. Zoon van Frerik Jan WOLTERS, schaapherder/landbouwer/wever, en 
Gerridiena ten BRAKE, huiswerkster/landbouwster. {Hij is later gehuwd op 48-jarige 
leeftijd op 07-11-1885 te Wierden (getuige(n): M. Veldhuis, D. Barneveld, J. Smit, H. 
Schimmelketel) met Hendrikje KAPPERT, 29 jaar oud, dienstbode, geboren op 
09-01-1856 om 16.00 uur te Hellendoorn, in huis G62, overleden op 28-04-1888 om 
20.00 uur te Wierden, op huisnr. 441 op 32-jarige leeftijd. Aangevers: Berend Koers 
43 jaar, Jan Hendrik Berkel 36 jaar, beiden landbouwers en wonende te Wierden, 
dochter van Gerrit Jan KAPPERT, landbouwer, boerenwerker, en Janna KORTMAN.} 
  

II.4 Willemina MORSINK, geboren op 08-08-1843 om 6.00 uur te Ambt Delden, 
Hengevelde nr.44. Aangevers: Jan Doeschot (37 jaar, landbouwer) e Jan Willem 
Janssen (35 jaar, landbouwer), overleden op 09-04-1921 om 7.00 uur te Wierden op 
77-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 26-09-1861 te Wierden (getuige(n): H. Nollen, J. de 
Vries, J.H. van Buuren, J.H. Bos), gehuwd voor de kerk op 29-09-1861 te Wierden 
(NH) met Hendrik Jan KOERS, 28 jaar oud, landbouwer, geboren op 29-09-1832 om 
7.00 uur te Wierden, gedoopt (NH) op 21-10-1832 te Wierden, overleden op 
07-02-1911 om 2.00 uur te Wierdden op 78-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendrik 
KOERS, landbouwer/timmerman, en Hermina GEERLINGS, huiswerkster. 
  

II.6 Gerritdiena MORSINK, geboren op 01-12-1847 om 5.00 uur te Wierden. Aangevers: 
Hendrikus Gerritsen (44 jaar, landbouwer te Wierden) en Wicher Wichers (36 jaar, 
veldwachter te Wierden), gedoopt (NH) op 16-01-1848 te Wierden, overleden op 
16-11-1913 te Wierden, huisnr 484 op 65-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14-03-1867 te Wierden met Marten VREDENBURG, 
26 jaar oud, timmerman, landbouwer, geboren op 12-12-1840 te Voorst (Gld), 
overleden 1916 te Wierden, zoon van Gerrit VREDENBURG en Petronella Elizabeth 
BREDENOORD. 

 

De Hof Bevervoorde 
 

De Hof Bevervoorde is een boerderij en voormalig adellijk huis in de buurschap Reckum. Het 
lag in het voormalige richterambt Kedingen. Het is een van de drie adellijke bewoningen die 
in deze kleine buurschap hebben gestaan. In 1845 is het oude huis afgebroken en zijn de 
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bouwhuizen blijven staan. De oude boerderij van Ter Keurst is nog niet zo lang geleden 
afgebroken. 

Hoe oud de Hof te Bevervoorde is, is niet bekend. Het heeft toebehoord aan de riddermatige 
familie Van Bevervoorde. Deze oefenden er hun heerschappij uit. De ridders Van Bevervoorde 
komen voor als borgman van de graafschap Bentheim en borgman van Goor en Almelo. 

 

 

De slotgracht; er is niet heel veel van overgebleven. 

 

In 1396 wordt de Hof te Bevervoorde verkocht aan Evert van Langen, met alle rechten die hij 
had en nog kreeg van zijn moedersgoed of van Johan van Bevervoorde, zijn oom. Op St. 
Jacobsdag (25 juli) in 1399 kwiteerde de ridder Evert van Bevervoorde Evert van Langen voor 
de betaling van de Hulshorst en van de Heerschap van Bevervoorde. 

Ick Euert van Beurvoerde make kund allen luden med dessen breue, dat my Euert van Langen 
witlike ende wal betalt hevet, al alsodane ghelt, also he my schuldich was van der Hulshorst 
ende van der Herschap van Beuerfoorde, ende schelde (schulde) een ende sine ervende daer 
qwit van ende enkenne dat ich, ende myne [erulde] an der Hulshorst ende an der Heerschap 
van Beuerfoerde nicht mer en hebben noch wachtene en sal wegen, Utghesacht viffthein 
Ghelrossche Guldene de se my dar nach aff schuldich bliuet alle argelist uytgespraecken In 
orkunde deser dinghen so hebb ich myn zegell an dessen breff gegangen, Gegeuen in het jair 
ons Heren Dusenst Driehundert negen un negentich up Sunte Jacobs Dach. 

Op de avond van Sint Johannes de Doper in 1414 hebben Godert van Bartolt van Langen 
wedergegeven haeren horigen eijgenen luiden al alsodane recht als Heer Huge van Berveurde 
Ridder hem gegeven hadde die huisgenoten waeren in der tijt dier Heerschap van Berveurde, 
dat hij versuimt hadden, iden eersten dat sij hem Hoffrecht jaerlix verwaren sullen inder Hoff 
to Berveurde des Sondags te belaecken Pinxteren her hoeren chijns penninck daer te brengen 
aen en gelijck eene olden Brabantschen penninck und voert weert seacke dat dat heerschap 
vede hadde soo sal elk husman harnas hebben naar syne macht daer hun sijn heerschap op 
hadt und op Lantdagen ende Claringen gecompareert als volgt. 
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Er wordt gesproken van de heerschap Bevervoorde. Deze heerschap of heerlijkheid heeft zich 
geheel zelfstandig ontwikkeld in een redelijk dunbevolkt gebied. In 1503 wordt de Hof te 
Bevervoorde beleend aan weer een Evert van Langen. De Hof te Bevervoorde heeft dan haar 
hoogtepunt gehad. Het bleef een strategisch goed gelegen plaats. In 1573 werd in 
het markeboek van Reckum melding gemaakt van een oorlog waardoor veel is vernield en er 
werd beschreven dat een groot aantal Spanjaarden zich hadden verschanst achter de 
Telgenkamp en Hulshorsthaar en daar de boel hadden vernield. Dit was naast de Hof te 
Bevervoorde. Of ze de Hof te Bevervoorde hebben aangedaan is niet bekend. Het huis werd 
daarna voor een periode niet genoemd. Het kwam in eigendom van heer van Rhede tot 
Brantlegt uit het Bentheimse. Deze bezat ook het andere belangrijke goed in IJpelo, 
genaamd de Koohorst. 
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Het voormalig kasteelterrein 

 

In 1686 kocht Jan ten Cate van de heer Rhede tot Brantlegt de Hof te Barvoorde met de 
daarbij gelegen visscherije het vrede-water, genaamd de Hesselinkvoort. Het water 
met aalstallen dat gelegen was bij Rijssen in de buurschap Reckum, was leenhorig aan de 
provincie Overijssel. Na de dood van Ten Cate ging de Hof met het viswater over op zijn 
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erfgenamen, die voortaan de rustige en vredige possessie hadden. Op 7 oktober 1714 ging het 
over van Frans van Steenwijck en zijn vrouw Judith ten Cate, naar Abraham ten Cate. De Hof 
te Bevervoorde werd in 1729 beschreven als een huis dat in desolate toestand verkeerde. 

Op 29 december 1843 werd het door Nicolaas Hendrik ten Cate verkocht. Het werd 
omschreven als: het buitenverblijf de Bavoorde, bestaande uit een herenhuis met stalling, 
koetshuis, tuinen, vijvers, plantsoenen met twee boeren erven gelegen in de buurschap 
Reckum. De koopprijs bedroeg 15.636 gulden wat een aanzienlijk bedrag was voor die tijd. 
Vrij recent na de koop, in 1845, werd het huis afgebroken. In 1851 werd de boel opnieuw 
geveild. De koper, Albertus Gerhardus Kamerling, fabrikant te Almelo en zijn vrouw Henriëtta 
Hoogklimmer, verbouwden het bouwhuis Groot Barvoorde. In het huis werden materialen van 
de oude Hof te Bevervoorde hergebruikt. Het enige wat is overgebleven van de Hof te 
Bevervoorde is het parkachtige landschap met de twee boerderijen Groot Barvoorde (Ter 
Keurst) en Klein Barvoorde (Peters) genaamd. 

Het gebied rondom de Hof te Bevervoorde of Barvoorde (zoals het tegenwoordig bekend is) 
staat bekend vanwege de grote hoeveelheid restanten van ijzerproductie uit de vroege 
middeleeuwen die er worden aangetroffen. Internationaal archeologisch onderzoek heeft 
aangetoond dat het een belangrijke plek was, net als de ijzerproductie in de ijzermolen bij de 
Koohorst aan de Ypeloweg. 

Landgoed Barvoorde aan de Kloosterhoeksweg bestaat uit landbouwpercelen waar een afgesneden 
rivierarm van de Exsosche Aa en enkele overblijfselen van een havezate (een versterkt huis, hof of 
hoeve) gelegen zijn. Het nog aanwezig zijn van deze afgesloten rivierarmen is schaars goed geworden 
in de omgeving. Naast de afgesloten rivierarm is er nog een poel aanwezig en een drietal lijnvormige 
wateren. Waar de wateren zijn gelegen is het perceel omgeven door een houtwal, graslanden, 
akkers, en een boerderij met stallen. Ter hoogte van de boerderij is een zandige paardenwei 
aanwezig, welke onderdeel uitmaakt van de op het terrein gevestigde paardenhouderij. De aalstal 
is een tuin in een rivier of beek om paling (aal) in te vangen. 
Het tuinwerk was meestal gemaakt van vervlochten wilgentenen. De meeste aalstallen waren elf of 
twaalf voet breed. Het water liep stroomafwaarts door de aalstal en bracht de paling met zich mee. 
Door in de aalstal slachtafval te hangen kwam de paling in de aalstal. Hij vrat zich vol en kon 
vervolgens niet meer door de betuining om verder te zwemmen. Niet iedereen mocht een aalstal 
houden, dit was verbonden aan adellijke rechten. De term komt het meest voor in het oosten van 
Nederland: Overijssel, Salland, Twenthe. In de rivier de Regge en de Dinkel in Overijssel bevonden 
zich veel aalstallen. 

 

 

De Koohorst 

De Koohorst was een motteburcht in de buurschap IJpelo. Het lag in het voormalige 
richterambt Kedingen. Van de voormalige motteburcht is niets terug te zien. De laatste 
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restanten waren tot 1950 zichtbaar. De elliptische gracht rondom de in de volksmond 
genoemde Slotbelt, werd door de eigenaar geheel in de slotgrachten geschoven en is daarmee 
gedempt. De plek is later niet bebouwd en bevindt zich voor de huidige melkstal. Daar is 
volgens de huidige eigenaar een baan rood zand gevonden in plaats van het zwarte zand 
eromheen. Dat is hoogstwaarschijnlijk de slotgracht geweest.  

 

Voorbeeld van een motteburcht 

Het Huys IJpelo van Rudolf van Bevervoorde werd door de burgers van Deventer belegerd en 
omstreeks half oktober 1345 ingenomen en afgebroken. Eind november 1345 werd diezelfde 
Rudolf van Bevervoorde tussen Enter en Elzen nagezeten door de burgers van Deventer. In 
het voorjaar van 1346 kwam het tot een bemiddeling tussen de burgers van Deventer en 
Rudolf van Bevervoorde. De verzoening kwam door bemiddeling van Seino van Dorth en de 
Heer van Voorst. In 1352 is er een overeenkomst gesloten tussen de Stad van Deventer en de 
bewoners die hun huis opnieuw hadden versterkt. De erfgenaam van Rudolf van Bevervoorde, 
Evert van Langen, doet in 1394 een poging om het huis weer op te bouwen. Deze van 1394 
tot 1399 gebouwde motteburcht werd gebouwd in opdracht van ridder Evert van Langen. De 
burcht lag op het strategisch terrein, wat nu het Langen genoemd wordt. Omringd door het 
water en het moeras van het Mokkelengoor. Vanuit deze zogenaamde maalstad bestuurde 
Evert van Langen zijn goederen in Rectum en IJpelo. Eerst was het de vraag of de motteburcht 
was gebouwd op het oudere in de twaalfde genoemde Huys Bolen to Ipeloe, welke hoorde 
onder de graaf van Bentheim en kasteel Bentheim. Dit is niet het geval. 

De oudste schriftelijke vermelding van de Koohorst is ruim honderd jaar eerder op 29 
september 1275. Ridder Hoyerus van Delden verzoent zich met de edelheren Ludolf en 
Baldewin van Steinfurt. Ridder Hoyerus van Delden draagt proprietatem bonorum quorum 
videlicet domum Kohorst, novam domom Elsnen [en] domus Johannis in Delden in leen op aan 
de edele heren en krijgt easdem domus iure homagii van hen terug.  

De Cameraarsrekeningen uit de veertiende eeuw geven een beschrijving van de periode waarin 
deze motte is gebouwd en hoe lang de bouwwerkzaamheden hebben geduurd. De stad 
Deventer stuurde dertien boden of bereden patrouilles naar de Koohorst om de tymmeringen 
te besien. Het stadsbestuur wilde weten in hoeverre de bewoners hun huis, in strijd met de 
overeenkomst van 1352, hadden versterkt. Meestal volgde wel een afbraak of werd de brand 
erin gestoken. 
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In de Cameraarsrekening van de stad Deventer staat geschreven: voor Expositium vor Rydighe 
1398: Item op den Hillighen Crues dag, den vrijdaghes daerna bi Herman van Orsbeke die 
ghereden was mit der stad baden van Campen ende van Swolle omme tebesien Everts 
tymmeringhe van Langhen ghehieten die Kohorst 16 gr.  

Het moet indruk hebben gemaakt omdat de boden of bereden patrouilles naast de 
stadsbrieven uit Deventer, ook de stadsbrieven meekregen van Kampen en Zwolle. Het Huis 
de Koohorst heeft aan de eisen van 1352 voldaan, omdat ze niet is afgebroken of in brand 
gestoken, zoals dat wel bij andere adellijke huizen is gebeurd. 

Op de plek van de voormalige motte zijn op de voorburcht twee boerderijen gebouwd. Het 
Groot Langen en Klein Langen. In de volksmond uitgesproken als 't Langeler. Ook deze oude 
boerderijen met houten topgevel zijn verdwenen en vervangen door gewone huizen. In de 
vijftiende eeuw is het bezit van de Koohorst over gegaan naar de familie van Reede tot 
Brandlegt in Westfalen. 

Uit de vijftiende en zestiende eeuw zijn beleningen bekend van het goed te Coehorst met de 
molen, visserijen en verder toebehoren in de buurtschap Ypelo en Enter: ‘dat goed tho 
Coohorst metten Molen in Rijssen’. Enter hoorde toen bij de gemeente Rijssen. De combinatie 
molen en visserij maakt het aannemelijk dat een watermolen werd bedoeld. Ook de nabij 
staande windmolen, ver verwijderd van woonkernen, wijst op een oud molenrecht bij de 
boerderij zelf. Er is echter ter plekke geen herinnering aan een molen, evenmin duiden 
veldnamen als visserij of molen erop.  

Deze burcht werd herbouwd door Evert van Langen van 1394 tot 1399.  De burcht lag op een 
strategische plaats die ‘Het Langen’ genoemd werd. Vanuit deze zogenaamde maalstad 
bestuurde Evert van Langen zijn goederen in IJpelo. Menig edelman uit Deventer, Kampen en 
Zwolle hebben er een bezoek gebracht. De grachten van de oude motte zijn tot in de jaren 
1950 zichtbaar geweest. De eigenaar heeft destijds de in de volksmond genoemde Slotbelt in 
de grachten geschoven en het is geheel gedempt. 
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Erve Klein Langen, ’t Klein Langeler genoemd in de volksmond. 
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Op deze plaats stond de motteburcht De Koohorst. 
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Bij de ligboxen is de slotgracht teruggevonden; er is een baan met een afwijkende kleur zand 
getraceerd. 

 

 

 

Het klooster in de Kloosterhoek 

Drie eeuwen lang werd Europa geterroriseerd door de Vikingen, vaak Noormannen genoemd. 
Imposante rijken als dat van de Franken en hoogontwikkelde beschavingen zoals die van de 
Moren hadden geen antwoord op de agressie uit het Noorden. Dankzij hoogontwikkelde 
scheepsbouw konden de mannen uit het Noorden gevaarlijk ver de rivieren opvaren en 
welvarende steden langs Rijn en Seine plunderen. 

 

In het midden van de wijngaard heeft het klooster gestaan. 

De vreemde schepen voeren met duivelse snelheid, ze leken wel over het water te vliegen. Deze 
schepen zagen er heel vreemd uit. Ze waren donker en langwerpig en voerden slechts één zeil 
– en dat zeil was soms rood, soms was het versierd met ruiten of strepen. Ook de voorstevens 
beloofden niet veel goeds: die hadden de vorm van drakenkoppen of duivels. Dat was het 
bewijs dat deze schepen rechtstreeks uit de hel kwamen of op zijn minst boosaardig waren. 
De monniken konden enkel vertrouwen op hun Heiland: wapens om zich te verdedigen 
hadden ze niet. 
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Voormalig kloosterterrein 
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Op de plaats waar nu wijngaard Baan is heeft een klooster gestaan. Dat klooster stond aan 
de Kloosterhoeksweg. De Noormannen hebben het klooster aangevallen, beroofd en vervolgens 
in brand gestoken. De Noormannen kwamen over de Regge en de Exose Aa met hun ranke, 
lage schepen. De woest uitziende mannen met baarden sprongen uit hun schepen en renden 
naar het klooster. Ze overvielen de doodsbange monniken en richten een grote slachting aan. 
De overvallers plunderden goud, zilver, juwelen en andere schatten van het klooster. Daarna 
werd het klooster in de brand gestoken en vertrokken de Noormannen richting de Aa en 
verdwenen. 

Ze trokken te voet naar het klooster. Ze waren bewapend met speren, bijlen, messen en brede 
zwaarden met een bloedgeul. Waarschijnlijk hebben de monniken nog geprobeerd het woord 
tot de indringers te richten, hen op andere gedachten te brengen. Maar al zouden de rijzige 
rovers hebben verstaan wat ze zeiden, ze waren duidelijk niet gekomen om te praten. De 
kloosterbroeders werden voor hun altaren en lessenaren afgeslacht. Sommige monniken 
werden gedood, anderen van hun habijt beroofd en weggejaagd. Daarna drongen de Vikingen 
de heilige ruimtes binnen en verzamelden alle kostbaarheden: gouden crucifixen, zilveren 
monstransen, ivoren reliekkistjes en met edelstenen getooide boekbanden en hang- en 
sluitwerk. De schitterend geïllustreerde handschriften zelf gooiden ze weg, daar konden ze 
toch niets mee beginnen. Toen ze hun zakken hadden volgeladen verstouwden ze de buit in 
hun lange boten en de rest staken ze in brand. Daarna verdwenen ze even plotseling als ze 
gekomen waren, over de nu afgesneden rivierarm van de Exose Aa. De enige sporen die ze 
achterlieten waren smeulende ruïnes, verminkte lijken en gewonden. 

 

 

 

De  brute bliksemaanvallen alarmeerden de inwoners van Europa en luidden het begin in van 
de vikingtijd. Al gauw joegen de Noormannen zo’n angst aan dat in heel Europa het gebed 
weerklonk: ‘Bevrijd ons, o Heer, van de woede van de Noormannen’. 

De Noormannen aanbaden mythologische goden, waaronder Odin, Thor, Freyr, Freyja en Hel. 
Odin, de god van wijsheid en oorlog, was de hoofdgod. Zijn vrouw was Frigg. Thor was een 
reuzendoder en heerser over de wind en de regen. Freyr was een immorele god van vrede en 
vruchtbaarheid. Zijn zuster Freyja was de godin van de liefde en de vruchtbaarheid. Hel was 
de godin van de onderwereld. De namen van bepaalde dagen van de week in het Nederlands 
en ook in enkele andere talen zijn gebaseerd op de Oudnoorse mythologie. Dinsdag is genoemd 
naar Tyr (Tiwaz), de zoon van Odin (Wodan); woensdag is Wodans dag; donderdag is de dag 
van Thor (Donar); en vrijdag Friggs dag. 
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Postbode Nollen 

In 1995 ontvingen de historische kring Wederden van Zuster M. Aquino Nollen een  brief 
met daarin herinneringen aan haar vader, de markante Wierdense postbode Nollen. 

Zij schrijft: Mijn vader was van 15 februari 1906 tot en met 28 februari 1958 in dienst bij de 
PTT te Wierden. Na zijn pensionering bezorgde hij nog telegrammen en aangetekende brieven. 
Bij zijn veertigjarig jubileum, op 14 september 1946, ontving hij de Eremedaille verbonden aan 
de orde van Oranje Nassau. En bij zijn definitieve afscheid in 1953 van de PTT de Eremedaille 
'Trouwe Dienst'. Zoals zoveel veranderde na de Tweede Wereldoorlog wijzigden zich ook de 
zaken bij 'De Post'. Destijds werd de dagelijkse post voor een groot deel per trein vervoerd. De 
dienstdoende postbeambte moest om vijf uur 's morgens naar het station om de post te halen. 
Daarna werd de post op het kantoor uitgezocht en vervolgens konden de bestellingen beginnen. 
Na een kopje koffie thuis of op het postkantoor begon de fietstocht om de post te bezorgen, ver 
weg en dichtbij in het dorp, natuurlijk door weer en wind. Als mijn vader naar de 'buitenpost' 
ging had hij van alle waar bij zich: postzegels en geld om te wisselen, kwitanties werden geïnd 
en postwissels uitbetaald. Bij de postwissel ging degene die geld wilde verzenden naar een 
postkantoor en stortte daar een bedrag in contant geld en gaf het adres van de ontvanger op. 
De ontvanger kreeg dan de postwissel in de brievenbus. Deze ging hiermee naar zijn 
postkantoor, gaf de postwissel af en ontving daarbij het gestorte bedrag in contant geld. 

Als ons vader 's avonds thuis kwam werd het geld geteld om te zien of alles klopte en daarna 
werd er op het postkantoor 'afgerekend'. Hij kende iedereen waar hij in het dorp ook kwam, hij 
was een wandelend 'personenarchief'. De koffie stond op vele plaatsen voor hem klaar en er 
werd hem menig keer veel toevertrouwd. Op deze wijze was hij met recht 'bankier en 
vertrouwenspersoon' voor velen in en rondom Wierden. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog 
bleef hij actief. Samen met anderen deed hij in het verzet wat hij kon om onderduikers te helpen 
door bonnen te bemachtigen, of geschikte plaatsen te vinden voor onderduikers. Hij kende elke 
'huiselijke' situatie in Wierden. Hij kon zwijgen en in stilte weldoen, hij was iemand die altijd 
de moed vond om met vertrouwen verder te gaan en anderen te helpen. Zo leeft hij voort bij ons 
als zijn kinderen en naar ik hoop ook bij vele anderen. 
 

Maart, 1995 

Zr. M. Aquino Nollen, Klooster Franciscanessen Noord Deurningen Denekamp. 
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Anton Huiskes, de Wierdense schaatslegende  
 
 
Antonius Albertus Jozef (Anton) Huiskes, zoon van de eigenaar van het Wierdense café 
Marktzicht, werd op 5 maart 1928 geboren. Hij bezocht de RK jongensschool en was lid van – 
de openbare – voetbalvereniging Wierden. 

 
 

 
 
 

Toen hij op een dag z’n zieke broer vervangen moest bij het langebaanschaatsen, won hij de 
wedstrijd. Trainer Lunshof nodigde hem daarna uit te komen droogtrainen in Almelo. Vanaf 
1947 reed hij echte wedstrijden. Vanaf 1948 trainde Anton mee met de grote jongens en tot 
z’n afscheid in 1955 maakte hij deel uit van de kernploeg. Een van overige kernploegleden 
was Kees Broekman. In 1948 nam hij deel aan de Olympische Spelen in Sankt Moritz, waar 
hij op alle vijf afstanden uitkwam. In 1953 schaatste hij in Davos een wereldrecord op de 3000 
meter in een tijd van 4.40,2. Een tijd die bijna tien jaar heeft gestaan. Zijn coach was destijds 
Klaas Schenk, vader van de later bekende Ard. 
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Davos, 1953, de wereldrecordhouder met z’n coach Klaas Schenk, vader van de later zo 
succesvolle schaatser Ard. 

  
Voor en na zijn schaatscarrière en militaire dienst heeft Anton gewerkt met moeilijk 
opvoedbare jongens en gehandicapte kinderen; ook heeft hij de opleiding voor sportleraar 
gevolgd. Hij was leraar aan scholen in Almelo (Erasmuslyceum) en Hengelo en werkte daarna 
voor de Katholieke Jeugd Raad in Utrecht. 
 
Van 1966 tot 1968 was Anton bondscoach van de Nederlandse schaatsploeg en behaalde hij 
grote successen, voornamelijk met Kees Verkerk en Ard Schenk. Na deze successen wilde 
Huiskes het schaatsen professionaliseren, wat tot een breuk met de Koninklijke Nederlandse 
Schaats Bond leidde. Daarna trainde hij een jaar de Zweedse nationale ploeg. In 1972 werd 
hij nog even teruggehaald als coach door Verkerk en Schenk. 
 
Anton Huiskes was de oprichter van de organisatie Beweging, Recreatie en Spel – BRES – op, 
de enige niet bij de NOC-NSF aangesloten sportorganisatie. Tevens zette hij zich in voor het 
schaatsen voor verstandelijk gehandicapten. In 1988 ontving hij de Jantje Betonprijs voor de 
bijzondere wijze waarop hij zich had ingezet voor het spelende kind. Vanaf 1988 woonde hij 
met zijn vrouw Elly permanent in een dorp in de Franse Dordogne, waar hij op 9 november 
2008 overleed. 
 
Antons geboortedorp Wierden heeft altijd een warme plek in zijn hart gehouden en hij sprak 
het plaatselijke dialect tot het laatst met een gemak alsof hij nooit anders deed. Bron: G. de 
Jong, in MijnStadMijnDorp.  
 
 

 
Baldadige jeugd 
 

De Heer van Almelo maakte zijn besluiten veelal bekend via de zogenaamde ‘kerkespraken’, 
die vanaf de kansel werden afgekondigd. Later werd dat door de koster bij de uitgang van de 
dienst bekendgemaakt. Een voorbeeld van zo’n  kerkespraak van de Heer van Almelo, met 
name Adolf Philip Zeger des Heiligen Roomsen Rijksgraaf van Rechteren (1699–1771), gaat 
over het gedrag van de Wierdense jeugd: 

Ik ondergeschreven als Patron ende Collator der Kerke en Pastorie van Wierden in ervaringe 
gekoomen zijnde dat door sommige van de baldadige jeugd die op het kerkhof niet alleen ten 
tijde van de Gods dienst als ook andere dagen door het speelen op dezelve tegen alle ordre en 
wel voornamentlijk met het insmiten van de Glaasen en het schenden van de Kerke ten hoogsten 
zig in deezen komen schuldig te maken. Zo is het dat ik darin willende voorzien een jegelik der 
jngesetenen wel serieuselik komen te warschouwen dat bij als een haere Kinderen en 
minderjarige onder de voegddiesschap tegenswordeg nog staen. Dat de ouders en voegden van 
dezelve zig in hare plaats daar middelen regtens ter plaatse daar het behoort door mij 
ondergeschreven zullen werden geconsfenieerd. 

Actum (gedaan; CH) op Den Huijze Almelo 21 febr 1767. 
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In de grote consistorie van de dorpskerk bevindt zich een bijzonder relict, namelijk een 
gietijzeren ‘kaminplat’ of haardplaat. Dit soort platen stamt van origine uit het Siegerland 
(Duitsland) en bevonden zich - zoals de naam al zegt – achter het open vuur in de schouw en 
beschermden de wand tegen het vuur. Tegelijkertijd zorgden ze voor een behaaglijke 
uitstraling naar de kamer. Op haardplaten stonden vaak bijbelse taferelen afgebeeld; op het 
Wierdense exemplaar is de eerste rechtspraak van Salomo weergegeven. 

 
 
Smit transport 
 
H.G. Smit begint in 1920 voor zichzelf als ondernemer met handel en verveening van het 
Westerveen (nu Wierdenseveld) in turf, kolen en later uitgebreid met benzine. Ook deed hij 
met paard en wagen diverse klussen in Wierden, onder anderen voor de gemeente Wierden 
reed hij met de aswagen ( vuilniswagen). Zoon Jan gaat met handel van textiel met hondenkar 
langs de boerenerven. Om hem te helpen ging broer D.J. na schooltijd op de fiets naar Almelo 
om goederen op te halen. 
 

Toen anderen in Wierden dit hoorden vroegen zij  D.J.  om dit ook voor hen te doen. Zo is het 

transport ontstaan tussen Wierden en Almelo, later uitgebreid met plaatsen als Hengelo, 
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Enschede, Zwolle en Kampen. Na het ontstaan van de Wierdense exportslachterij is hier ook 

veevervoer aan toegevoegd.  

 

 

 
 

Heel af en toe word je op de Duitse Autobahn nog wel eens ingehaald door een afgeladen 
vrachtwagen met varkens die plankgas met soms wel honderddertig kilometer per uur op weg 
is naar Italië. En dan in een week twee retourtjes draaien met eerbied voor god noch gebod. 
Boetes betalen ze lachend want de winst is groot. Maar de sector is in de afgelopen jaren als 
gevolg van de grote crises (MKZ en varkenspest) volledig op de schop gegaan. ‘De cowboys zijn 
voor 95% teruggedrongen uit deze markt’, schat Jan Smit van Veto (Vee en Transport 
Onderneming, 1922) in Wierden. De varkens worden nu in luxueuze, handgemaakte wagens 
van de boer via de mester naar de slachter gebracht.  
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Op de foto staat Gerrit Koers van de Hexelseweg. Later woonde hij in Rijssen aan de Walstraat 
omdat hij trouwde met Mine Ligtenberg van Schultjes Mans, de koster van de Walkerk. 
 
 
 

Overlijdensactes Maassen van den Brink 

 

 
Overlijdensacte van Willem Maassen van den Brink, mijn overgrootvader. De echtgenoot van 
Teuntje Zandbergen. 
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Willem Maassen van den Brink, de echtgenoot van Hendrika Plenk. 

 

Reintje Maassem van den Brink, de zus van mijn opa Hendrik Maassen van den Brink uit 
Almelo. 
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Berend Maassen van den Brink 
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1953, bestrijding coloradokever 

Henk ten Cate spoot met zijn motorspuit getrokken door een paard, onder andere tegen de 
coloradokever. In die jaren spoelden de kevers met miljoenen tegelijk aan op de Nederlandse 
stranden. Kinderen konden een aardig zakcentje verdienen met het oprapen van de kevers op 
de stranden. De larven van de kevers vraten het blad van de aardappelplanten geheel op, 
waardoor de aardappelproductie tot bijna nul reduceerde. 
In Nederland blijkt de kever aan de noordelijke rand van haar klimatologisch bepaalde 
verspreidingsgebied te zitten en geeft alleen in bepaalde warme jaren schade. In 1937 werd 
de kever voor het eerst in Nederland in Limburg en Brabant gevonden. In 1938 waren er ten 
zuiden van de Maas 161 gemeenten met 607 vindplaatsen bekend. Er is nog geprobeerd de 
kever in Nederland uit te roeien door de kevers met man en macht te verzamelen en met gif 
te bestrijden, maar dit is niet gelukt. Vroeger gold bij het aantreffen van een coloradokever 
een meldingsplicht bij de toenmalige Plantenziektenkundige Dienst. 

 

 

Henk ten Cate met zijn – voor die tijd moderne – motorspuit getrokken door een paard. 

Tot halverwege de vorige eeuw werden de aangespoelde kevers door soldaten van de 
Nederlandse krijgsmacht met vlammenwerpers verbrand op het strand. Voor de bestrijding 
van coloradokevers zijn er sinds 1996 geen regels meer van kracht. Wel schijnt de 
coloradokever weer wat vaker op te duiken. De belangrijkste reden die gegeven wordt is de 
klimaatsverandering en de relatief zachte winters en warme zomers van de afgelopen tijd. 
Vanaf eind april komen de kevers tevoorschijn en zoeken dan jonge aardappelplanten op. 
Zodra de temperatuur zeventien graden of meer is worden eitjes afgezet op de onderzijde van 
het blad. De larven kunnen de planten tot op de stengel kaal vreten. Tijdens warme zomers 
kan een volledige tweede generatie tot ontwikkeling komen. Deze kevers verspreiden zich in 
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zwermen vliegend. Een oud middel tegen de kever is het planten van ricinusplanten 
wonderboon tussen de planten.  

 

Erve ‘t Winkel en de herenkamer van Ter Horst 

Erve ’t Winkel is een boerderij van het hallehuistype, waarschijnlijk in hoofdvorm daterend 
uit de late achttiende  of vroege negentiende eeuw en in latere perioden aangepast. De 
belangrijkste wijzingen betroffen in 1838 het stalgedeelte en omstreeks 1890 de uitbreiding 
met een voorname herenkamer en het afscheiden van een woongedeelte in de stal. De boerderij 
bevindt zich op erve 't Wynkell, een boerderijplaats die voor het eerst in 1583 in de bronnen 
voorkomt, maar mogelijk reeds in 1475 bestond. Het Wynckell, ook wel aangeduid als 
Wynckellman, is hoogstwaarschijnlijk afgescheiden van het zuidelijk ervan gelegen erve het 
Heynenhuys, en behoorde tot de bezittingen van de heren van de Grimberg in de marken 
Notter en Zuna. 
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De herenkamer 
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Op het erve Wynkell was een deel van de veehouderij van de Grimberg ondergebracht. 
Vanwege de woeste en lastig te ontginnen grond rond de boerderij (de gronden werden in het 
verpondingsregister van 1606 omschreven als 'woeste'), viel het erf onder de belastingvrijdom 
van Grimberg.  
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Op de topografische kaart van omstreeks 1900 staat de naam 't Winkel foutief aangegeven bij 
het Heynenhuis (Heinenhuis). De sluitsteen boven de niendeuren bevat het jaartal 1838, het 
monogram THD en een anker. Het anker is het teken van de familie Ter Horst, het monogram 
kan staan voor D. Ter Horst, een van de oprichters van de Rijssense stoomjutespinnerij en -
weverij D. en J.H. ter Horst; het jaartal heeft betrekking op het zuidelijke stalgedeelte. Over 
de bewoningsgeschiedenis van de boerderij is nog het een en ander overgeleverd. Het gebouw 
werd gedurende een periode in drieën gebruikt. Er werd gewoond in de boerderij, in de 
herenkamer en in het achterhuis, een gedeelte dat was afgescheiden van de stal. Het 
woongedeelte van de boerderij: vanaf 1900 onbekend.  

De boerderij met herenkamer is van algemeen belang vanwege de architectuur- en 
cultuurhistorische waarden die tot uiting komen in: 

- de zeldzame typologie van een hallehuisboerderij uit 1838 met aan- en ingebouwde, laat- 
negentiende eeuwse herenkamer; 

- de samengestelde bouwmassa; 

- de detaillering van de ramen, deuren en resterende interieuronderdelen; 

- de bouwhistorisch interessante fasering in de constructie van het gebouw; 

- de oude boerderijplek, die in de zestiende eeuw vermeld werd als een van de zeven erven 
behorend tot het landgoed van de heren van Grimberg. 

In de periode ca.1900-ca.1960 werd het voorhuis bewoond door de familie Nijsink. De 
herenkamer werd tot vlak voor de Tweede Wereldoorlog gebruikt door de familie Ter Horst (de 
eigenaren of 'heren'), vooral tijdens de zomermaanden. Vanaf de veranda had men in 
westelijke richting zicht op de Pelmolen Ter Horst en de rokende fabrieksschoorstenen van 
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het jutebedrijf Ter Horst. Na de oorlog, tot omstreeks 1957 werd de herenkamer permanent 
bewoond door de familie Nollen. Daarna woonden er achtereenvolgens de families Tuller, 
Maneschijn en Hendriks. In het achterhuis woonde vanaf 1895 een dominee. Het was 
onbewoond tussen 1895 en 1939. In de periode 1939-1960 werd dit deel bewoond door de 
familie Hakkert. Daarna is er geen bewoning meer geweest. De boerderij is de tweede boerderij 
op het erf: oostelijk en haaks ten opzichte van dit gebouw staat een grotere boerderij, die 
tegenwoordig het hoofdgebouw vormt, maar op de kadastrale minuut van 1820 niet voorkomt. 
Tevens bevindt zich op het erf een tweetal schuren evenwijdig aan de hoofdboerderij en van 
recente datum. Deze zijn alle uitgesloten van de bescherming.  

 

 

De oprit naar erve Heynenhuis. 

 

Erve Heijnenhuis 

 

Het erve Heijnenhuis is een zeer oud erve in Notter en stamt uit de Saksiche tijd. Op dit 
moment woont er Van Pijkeren. Het erve behoorde tot de goederen van Huis De Grimberg. In 
1120 wordt het erve al genoemd in een acte, als eigendom van Jacob van Saterslo. Deze was 
heer van de Grimberg en nam deel aan de kruistocht van 1141 – 1145. In 1202 trouwt de 
erfdochter met een zoon van de Heer van Almelo van de Heerlijkheid Almelo. 
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Erve Heynenhuis 

 

Erve Heynenhuis 
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Op 28 oktober 1393, dat is op een donderdag na Sint Simon en Sint Judas, schenken Egbert 
11 en zijn broer Arnout van de Grimberg ‘twee molt winterrogghen’ aan de Schildkerk te 
Rijssen, met het verzoek deze rogge uit te delen aan de armen van de parochie. Daarbij 
verzoeken ze of men in de kerk wil spreken en bidden voor Heer Diderick van de Grimbergh 
(overleden 1361) en Vrouwe Mechteld (hun moeder) en anderen die voor hen zijn gestorven en 
degenen na hen. De rogge wordt door de broers beschikbaar gesteld na de Sint Maartensmis, 
11 november. De rogge komt van het erve Mensingh te Elsen, die 1 ‘molt’ ter beschikking heeft 
gesteld. Het andere molt komt van her erve Heijnenhuis te Notter, die ook 1 ‘molt’ heeft 
gegeven. Een molt is één mud gemalen rogge; het ging dus om roggemeel. 

Uit het Register van Schattingen van de bisschoppelijke burcht te Goor. 

Item dat Heijnhuss myt harden seijde ende myt weken (roerend en onroerend goed), 14 mud is 
rogge (14 mud en 1 schepel is eenvierde mud) ende myt den halven waer ende waerscap in der 
Marke van Nutteren.  

De opbrengst was 14 mud en 1 schepel rogge per jaar. Aan de hand van deze becijfering moest 
grondbelasting betaald worden. 

Anderhalve eeuw later (na de heren Van Thije), na de dood van Otto 11, in 1549, worden 
Jasper en Christoffel Schele van het Weleveld te Zenderen de eigenaren van het Heijnenhuis. 
In 1560 erft Stephania van Weleveld, nicht van de broers Schele, de Grimberg met toebehoren. 
Daardoor komt het Heijnenhuis enkele eeuwen in het bezit van de Voersten van de Grimbergh. 
Dan is de Tachtigjarige Oorlog uitgebroken. Peter 1 Van Voerst sterft in 1575 en wordt 
opgevolgd door Johan van Voerst, zijn zoon. Deze is een aanhanger van de prins van Oranje 
en hij moet in 1581 onderduiken. In 1582 wordt de Grimberg bezet door de Spanjaarden en 
de bevolking van Notter wordt door het garnizoen en de Spaanse rentmeester onderdrukt. In 
1583 is de situatie zo slecht dat de pachters van de Grimberg hun pacht niet kunnen betalen 
aan deze rentmeester. Hij schrijft in zijn boekhouding: 

Anno 1583 Johan van Voerst tot Grymberghen: ’t Huijs met de omliggende garden ende olymole, 
vermits ’t ganisoen daerop liggent heeft nyet opgebrocht. Ook geen wonder met die Spaanse 
sprinkhanen. 

Dan schrijft hij in 1583: 

Dat Huijs Grimberghen is bij Con.Mai. crychsvolck affgebrant ende heft juffrouw Mechteld van 
Langhen, huijsvrouwe van opgemelten Voerst deur elf Staetsche (Spaanse) soldeniers binnen 
Lochum ghehaelt ende gevanckelycken geset mit vijf van haere meijerlueden bes so lang sy, 
voirgenaemde meijerlueden der opghemelten jouffr. Mechteld die pagten al ende gheheel betaelt 
hadden. 

 Ze werden dus gegijzeld in Lochem. De vijf boeren die met Mechteld gevangen zaten waren: 

Boynck (Beunk), Heijnhuiss, Schot Jan (Nollen), Winckelman (Klein Schaarsberg), Bargman  
(’n Iemker). Dat Eseman (de Ese-Slagman) er niet bij was kwam omdat erve de Ese een 
achterleen was van Huis Heeckeren te Goor. De Heer van Heeckeren was katholiek en had 
zijn pacht betaald. 

In 1584 stelt de Spaanse rentmeester een dienaar of pander aan op de Grimberg en de erven. 
Deze moet de Grimberg de duimschroeven aandraaien. Zijn naam was Gerrit Johanszoon en 
hij was honderdvierentwintig dagen in dienst van de rentmeester. Dan meldt Johan van Voerst 
zich bij de Spanjaarden. Hij wordt gevangen gezet op kasteel Bleijdenbeeck in Noord-Limburg. 
Tijdens zijn gevangenschap regelt hij de pacht en daarom wordt de gijzeling van Mechteld en 
de vijf boeren opgeheven. De Van Voerst waren geduchte krijgsheren vanaf de twaalfde eeuw. 
Daarom wordt hem verder geen haar gekrenkt. In 1595 wordt hij door de troepen van prins 
Maurits bevrijd en hij sluit zich aan bij diens leger. Nog in hetzelfde jaar wordt hij benoemd 
tot drost van Twenthe. De herbouw van de Grimberg begint. Johan van Voerst overlijdt in 
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1598 en zijn zoon Peter 11 van Voerst volgt hem op. Notter is verwoest en Peter 11 doet alles 
wat mogelijk is om de marke weer op te bouwen. 

Het erve Heijnenhuis is vermeldt in het Verpondingsregister van 1601 en 1602. In de vijftiende 
eeuw had de landsheer David van Bourgondië, de bisschop van Utrecht, geld te kort. Hij legde 
een eenmalige belasting op. Hij regeerde over Overijssel en Utrecht van 1457 tot 1496. De 
toestemming voor deze belasting verleenden de edelen (ridderschap van Overijssel) en de drie 
Hanzesteden Deventer, Zwolle en Kampen. De belastingaanslagen werden verdeeld over alle 
erven en vastgelegd in het Schattingsregister van 1475. De opgelegde schatting was ‘2 Oude 
Schilden voor een vol gewaerd erve en 1 Oud Schild voor een caterstede. Het erve Heijnhuis 
wordt vermeldt als vol erve. Eén Oud Schild is een franse gouden munt met een waarde van 
driehonderd stuivers. Dat zijn vijftien goudguldens van twintig stuivers per stuk.  Verponding 
is belasting op bouw- hooi- en weiland. De verponding werd opgelegd door de Staten van 
Overijssel in die gebieden die al bevrijd waren van de Spanjaarden. Er was veel geld nodig 
voor de oorlog en de wederopbouw. De verponding was een jaarlijkse belastingaanslag. In 
1601 is er alleen nog sprake van heffing op bouwland. 

 

Regge, Wierdensestraat 

In het register van 1602 staat een voorlopige aanslag waarin de bedragen nog niet zijn 
vermeldt. Dan is er voor het eerst verponding geheven op hooiland. Het erve Heijnenhuis staat 
genoteerd voor 10 mud gezaai (4 ha bouwland) en 2 dagwerken hooilland (0.8 ha). Het erve 
Heijnhuis is vrijgesteld van deze belasting. Dat kwam vanwege het feit dat de goederen van de 
Grimberg waren samengesteld uit grondgebied van twee marken. Er was dus kennelijk een 
tijd dat de Regge niet de natuurlijke grens was tussen de marken Notter, Zuna en de stad 
Rijssen. Het grensgeschil is in 1516 geregeld. Het was voorgelegd aan het markebestuur van 
de Lutte en er kwam een openbare zitting in de Plechelmusbasiliek te Oldenzaal. De delegatie 
uit Notter: Hendrick ter Kijffhorst (nu Gerritsen Nulkes), Lambert Aeveressinck (nu Klein 
Douwel ’n Krol), Berndt Herbertinck (nu Wessels aan de Notter Es), Johan Wolterinc (nu 
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Boode), Hendrick ter Aevest (verdwenen Vruggink), Arndt Sudenae van Groot Sudenae (nu 
Smeijers), Johan to Sudenae van Lutteke Sudenae (nu Mensinck), Berndt ten Middelesch (nu 
Hietland), Gheert ’t Sudenae van de Achteresch (nu bedrijfsruimte), Johan ten Scerpenhaeve 
van de Scherphoff Zuna (nu Holsappel) en de Heer van de Grimberg, Otto 11 van Rutenborch. 

Die van Rijssen verklaren onder ede dat zij in de bocht van de Regge (volgens oude 
overlevering) altijd koeweiden hadden bij Heijnenhueswaer. Daarop gronden zij hun 
aanspraken om vanaf de ‘scluzenkolk op Lancamperpael in Zuna te laecken’. Die van Notter 
verklaren onder ede dat op dit stuk land altijd vijf eikenbomen per jaar door de marke Notter 
werden gekapt. Ze werden gebruikt voor bouw- en reparatiedoeleinden. Zij hadden van ouds 
het land in gebruik als weidegrond en houtkapplaats. Die van Rectum verklaren onder ede 
dat het altijd zo is geweest zoals die van Notter verklaren. En dat het Heijnenhues, dat dik 
veertig jaar bij hen bekend was onder de naam dat Nije Haeverwaer, behoorde tot de Grimberg. 
En dat de waer zich uitstrekte vanaf Heijnenhuess tot de Regge. In het verslag staat dat men 
deze mensen mag geloven omdat zij uit een andere marke komen. Die van Rijssen hebben 
geen poot om op te staan. Maar toch houden zij voet bij stuk en men komt niet tot een 
oplossing. Vreemd is dat Johan ten Heijnenhuess als neutraal getuige is opgeroepen van 
Rectum voor Notter. Volgens de historici Ebbinge en Kreijnck zou de Grimberg ‘in voertiden 
van twen marcken thoep gesalt sijn’, dus Notter en Reckum. Hoewel het erve eigendom was 
van de Grimberg lag het in 1515 in de marke Reckum. Het kwam na de uitspraak definitief 
bij de marke Notter. 

Het erve Heijnenhuis werd voor 1393 ‘Nije Haeverwaer’ genoemd en bleef lang voortbestaan. 
De boer op het erve werd Heuver (Haever) genoemd en was waarschijnlijk afkomstig van het 
erve Haeveren (Heuver) in Rijssen. Op dit erve lag het erfmarkenrichterschap van Rijssen. Hoe 
kon het geschil ontstaan? Op die plek wijzigde de Regge haar bedding nogal eens. De grenzen 
wisselden, nu eens op de ene, dan weer op de andere oever. Het Rijssens gebied was dichter 
bij het Heijnenhuis. Vandaar dat die van Rijssen wilden ‘laecken’ vanaf de ‘Scluzenkolk’. 
Johan van het Heijnenhuis werd Johan ten Heijnenhuis (dus niet Heijnenhuis maar ten) 
genoemd en zijn naam was dus Johan Heuver. De Scluzenkiolk was op de grens van de Oude 
Deventerweg en de Sluizendijk. Op 1 juli 1609 is erve Heijnenhuis genoemd in het markeboek. 
Gedurende de oorlogsjaren in het laatst van de zestiende eeuw was er weinig onderhoud aan 
de veendijken uitgevoerd. Resultaat was dat de turfkuilen niet met paard en wagen bereikbaar 
waren. Het markebestuur wil dat de veendijken hersteld worden, zowel in het Notterveen als 
in het Zunaveen. Het markebestuur beslist dat die van Zuna hun veendijk (Smalendijk) breder 
moeten maken. Die van Notter moeten hun dijk (Petersdijk) verlengen tot in het Zunaveen. Er 
zijn nieuwe kuilen verderop in het Notterveen aangelegd maar de dijk is niet meegegroeid. Per 
persoon moeten die van Notter drie roeden (30 meter) nieuwe dijk aanleggen. Plaggen, 
gestoken in de hogere veengedeelten, en laag kreupelhout als materiaal te gebruiken voor de 
nieuwe dijk, is aanwezig. De gerichtschrijver Hermeling heeft een lijst opgesteld met de 
onderhoudsplichtigen. Hermeling krijgt de opdracht ervoor te zorgen dat er een geschikte 
periode wordt uitgezocht om de werkzaamheden uit te voeren. In de Schildkerk, na afloop van 
de mis, werd bekend gemaakt wie er moeten werken en wanneer. De boeren van de 
Achterhoek, Montfort, Groot Lochter, Klein Lochter en Boomcate hoeven niet aan de dijk te 
werken. Zij graven turf in het Noetselerveen. Later werd er ook turf gegraven in het Witte Veen, 
tegenover de marke Reckum. Ter Avest uit de Achterhoek graaft zijn turf in het Notterveen en 
moet dus ook meewerken aan de veendijk. De boer van erve Heijnhuis haalde ook zijn turf uit 
het Notterveen en moet dus ook dertig meter veendijk aanleggen. 

Op 27 mei 1634 is besloten dat alle landerijen aan te pakken die vanaf 1600 illegaal in gebruik 
zijn genomen zonder toestemming van het markebestuur en dus zonder te betalen voor de 
gemeenschappelijke markegrond. De markerichter, twee goedsheren, gesorenen en zes 
boermannen zijn aangesteld om die gebruikers op te sporen. De inspectie zal op 4 juni worden 
uitgevoerd door de markerichters Van Keppel en Van Voerst samen met jonker Joan van 
Coevorden van Rhaen (Hellendoorn) en jonker Fredrick van Eusse tot Heeckeren (Goor). 
Hendrick Wolterink en Heinhuis voor Notter, Jan Wessels en Middeles voor Zuna en Jan ter 
Avest en Hendrick Colleman voor de Achterhoek. Het erve Heijnenhuis wordt genoemd in het 
Hoofdgeldregister van 1675. Dat is een individuele belasting voor iedere mannelijke ingezetene 
boven tien jaar. Het gezin van Joan Heinhuis telt dan vier mannelijke personen, hij zelf 
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meegeteld, die hoofdgeld moeten betalen. In dat jaar moet er ook belasting betaald worden 
voor het aantal vuurplaatsen. Het erve Heinhuis is aangeslagen voor één stookplaats. In 1682 
is er buiten een bakoven gebouwd waar ook belasting voor betaald moet worden. In het jaar 
1723 zijn er twee mannelijke personen boven de tien woonachtig op het Heijnenhuis. Achter 
deze gegevens staat vermeld: ‘armen’. Het gaat dus niet goed met het erve Heijnenhuis en er 
hoeft dus geen hoofdgeld betaald te worden. Boen Bert (Boom Berend) van het erve Schutten 
is ook arm. In het Volkstellingsregister van 1748 wordt het erve Heijnenhuis niet genoemd. 
Het stond dus leeg. In het Vuurstedenregister van 1752 wordt het erve Heijnenhuis vermeldt 
met één stookplaats en één bakoven met de aantekening: ‘nu afgebroken’. Volgens het 
Hoofdgeldregister van 1764 is het erve nog niet herbouwd. Op 29 april 1772 staat in het 
markeboek dat Heinhuis heeft gestemd voor het feit dat boer Hendrik Kijfhorst van zijn erve  
moet vertrekken (met vrouw en vijf kinderen) vanwege het laten verlopen van zijn zaken. 
Heinhuis heeft nu een volle waar in de marke. Hieruit blijkt dat het erve Heijnenhuis is 
herbouwd tussen 1764 en 1772. Er is een nieuwe boer volgens de volkstelling van 1795. Zijn 
naam is Reinier Heinhuis en hij woont met zijn gezin (vrouw en 7 kinderen) op het erve 
Heijnenhuis. 

 

1930, Turfjansen op weg naar Rijssen 

1 juli 1609: varkens moeten gekramd worden met een neusring tijdens de oogsttijd. In de es 
moeten zij bovenjukken dragen. Het bouwland op de es moet goed afgeschut worden. Niet 
ingezetenen mogen geen turf graven op de kuilen van de markeboeren. Niemand mag het 
vastgestelde aantal schapen overschrijden die op de markegrond worden geweid. Zij mogen 
alleen daar lopen waar dat door kruiskuilen (kuilen in de vorm van een kruis) is aangegeven. 

16 mei 1611: koeien ophitsen en opjagen is verboden. De boeren moeten zorgen dat hun 
akkers beveiligd zijn door sloten, zes voet breed en twee voet diep, met daarbij een ‘tuijn’ van 
twee aarden wallen. Twee keer per jaar wordt er geschouwd. Eigenmachtig schutten (in beslag 
nemen) van koeien is verboden. Er is een tweede grensgeschil met Rijssen over het Zunaveen. 
Er wordt markegrond verkocht om bij te dragen aan de reparatie van de Schildkerk. 
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8 juli 1612: vreemde turfgravers in het veen zullen worden beboet. Een gewaerd erve mag per 
jaar zoveel turf graven als het voor eigen gebruik nodig heeft. Veendijken mogen niet worden 
afgegraven. Wilde graverij is verboden. Verkoop van turf aan vreemden is verboden. De 
Blokkendijk in het Zunaveen wordt verbeterd waarvoor iedere boer mankracht moet leveren. 

2 mei 1615: gedurende een bepaalde periode moeten de boeren één dag per week werken aan 
de waterleidingen (slootjes). Vreemden die toch turf graven worden als volgt beboet: twee 
daalders per voer turf en twee daalders voor de eigenaar van het blok. Turf weggeven of 
verkopen door een gewaarde boer wordt eveneens beboet met twee daalders per voer.  

30 april 1622: ook halve erven en caters mogen voor eigen behoefte turf graven. Zij moeten 
echter een eed afleggen dat zij geen vreemden in het veen toelaten, ook hun knechten en 
schaapsherders niet. Deze maatregel heeft ertoe bijgedragen dat tot in de twintigste eeuw die 
van Notter en Zuna turf konden halen in de venen voor brandstof en plaggen voor strooisel in 
de stal. Er komt een kerkesprake over het onderhouden van de veendijken. Wie niet komt 
opdagen krijgt een boete van een halve ton bier. 

27 mei 1634: de markebewoners moeten een aandeel per persoon of gezin betalen in de kosten 
voor de reparatie van de Weeme (pastorie) van Rijssen. De oude leidingen in de Mors worden 
uitgediept; iedereen moet meewerken. Wie niet komt krijgt een boete per keer dat hij niet komt 
van eenvierde ton bier. De boete wordt onmiddellijk geind. De boete voor ongekramde varkens 
in de Mors is eenvierde ton bier. Voor schapen, aangetroffen buiten de kruiskuilen, zal een 
boete worden vastgesteld. 

30 juni 1635: wie nu nog illegaal markegrond in gebruik neemt betaald een halve aam wijn 
(77,61 liter) met een waarde van vijftien goudguldens. Wie niet op tijd betaald krijgt een 
dubbele boete. Deze wordt gerechtelijk geind. Voortaan moeten de boeren betalen voor het 
eten en drinken tijdens de holtings. 

21 juni 1636: wie illegaal markegrond in gebruik heeft genomen en daarna weigert de boete 
te betalen, diens grond zal verwoest worden met alles wat er op staat of bij hoort. Wie 
geschutte schapen illegaal terughaalt uit de schutstallen wordt beboet met één goudgulden 
voor ieder schaap; de helft voor de markerichter en de helft voor de schutter. Iedere boer mag 
binnen de marke vier schapen op gecultiveerde weidegrond laten grazen. Dus niet op de 
heidevelden. De boete voor elk schaap is één goudgulden per overtreding. 
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10 juli 1638: niemand in de marke mag gedurende twee jaar heide plukken voor strooisel en 
bijvoer; de boete is één ton bier. Ieder gewaard erve mag vier ganzen en een gent houden op 
de markegrond, een half erve drie ganzen en een gent en een caterstede twee ganzen en een 
gent. Wie zich daar niet aan houdt is zijn ganzen kwijt. Iedereen moet zijn overtollige jonge 
ganzen veertien dagen na het uitkomen van de eieren van de hand doen. Veroorzaken ganzen 
schade op de Es dan mogen zij worden doodgeslagen. Het Heinenhuis is nu een vol erve. 
Schadden plaggen is voortaan verboden op de markegrond; de boete is 75 liter Deventer bier. 
Wanneer na jaren van grote regenval de sloten uitgediept moeten worden door de daartoe 
opgeroepen boeren, dan verstrekt de markerichter na gedane arbeid een halve ton bier. 

11 mei 1640: de markekas is leeg; er zijn veel schulden. Daarom moet iedere goedsheer, 
erfgenaam en meier een contributie betalen, hetzelfde bedrag als de jaarlijkse verponding. Te 
betalen in drie termijnen. Wie niet betaald zal gerechtelijk vervolgd worden. De kosten zijn 
voor de wanbetaler. 

24 april 1644: de Goedsheren zullen de boeren aanwijzen tot hoever zij hun turfkuilen mogen 
aanleggen. Bij kerkespraak zal voortaan worden bekendgemaakt wanneer en hoeveel heide er 
gemaaid mag worden; boete is één ton bier (150 liter). Boete voor ongekramde varkens nu 
acht stuivers per varken. Niemand mag plaggen maaien in de Mors en de Voorste Mors in het 
Notterveen; boete één ton bier. Grote onkosten zijn gemaakt (door het markebestuur) inzake 
de processen tegen de Heren van de Sculenborgh (Hellendoorn) en de stad Rijssen. De verloren 
processen moeten door de marke Zuna/Notter betaald worden. Daarom wordt er markegrond 
verkocht. 

 

 

Op de brug rijdt een kleedwagen. 

 

De Schulenborch (Huijs ter Molen) stond aan de Regge. Er was een korenwatermolen aan de 
Regge bij de Schuilenborch te Hellendoorn. Het was een dubbele molen met twee 
onderslagraderen. Later werd er in de ene molen koren gemalen en in de andere lijnzaadolie 
geperst. Bij de molen lag een molenkolk die door schuttingen (waterkeringen) op peil werd 
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gehouden. Wanneer er niet genoeg water om te malen was werd er water uit de Regge in de 
kolk gelaten. De molen had voorrang op de scheepvaart en de zompschippers ondervonden 
veel hinder van het oponthoud. Maar ook de boeren langs de Regge, in Noetsele, Enter, Notter, 
Zuna en Rijssen hadden hinder van het opgestuwde water; hun hooilanden stroomden vol 
water. Er ontstond ruzie over de wateroverlast. Die van Rijssen trokken in groepen naar de 
Schulenborch en trokken de waterkeringen omhoog; ze namen ze mee of gooiden ze een eind 
verderop op het land. De Heren van de Schulenborch protesteerden want zij hadden vanouds 
het recht van wind en water op de Regge in hun gebied. Die van Rijssen mochten de 
schuttingen van 1 april optrekken en meenemen, maar die van 17 september (Sint Lamberti) 
dienden te worden teruggezet. 

 

Enterse zompschippers  

 

In 1624 hadden die van Rijssen de schuttingen weggehaald maar niet teruggebracht; zij waren 
zoek. 

In 1627 beklaagt de weduwe van baron Van Ketteler (tijdens zijn leven Heer van 
Schulenborch), zich bij de Staten van Overijssel. Die van Rijssen hebben ondanks het verbod 
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alweer de schutten weggehaald. Ze moesten teruggebracht worden bij de molenaar; zij deden 
het echter niet. De Staten te Zwolle besluiten de zaak voor de rechter te brengen. Gedurende 
het proces moeten de schutten op hun plaats blijven en de drost van Twenthe moet toezien 
dat er geen wateroverlast ontstaat. 

 

1920, de Regge is buiten haar oevers getreden. 

 

1980, hoog water bij de Exobrug 

 

1644: het proces is door de marken verloren. De Heer van de Schulenborch behoudt het recht 
van wind en water. De stad Rijssen, de marken Zuna, Notter, Enter, Wierden, Reckum, IJpelo, 
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Elsen, Bornebroek, Deldenerbroek, Goorsebroek en de Heerlijkheid Almelo hadden allemaal 
gereageerd tegen het opstuwen van het water. 

 

Kasteel de Schuilenborch, Hellendoorn  

 

In 1650 maakt de molenaar een fout. Hij stuwt het water zo hoog op dat al het land 
bovenstrooms van de Regge onder water loopt. Alle tegenstanders dienen weer een klacht in 
bij de Staten van Overijssel. Deze hakken de knoop door en een  commissie van acht man 
zoekt de zaak uit. Het resultaat is een acte d.d. 27 juni 1650, genoemd het ‘Accoord van de 
Schuttingen in den Schulenborch’.  

- Ieder jaar op 1 april moeten de schuttingen open en mogen op 17 september weer 
gebruikt worden. Wanneer dit tussentijds gebeurd moet de molenaar per keer vijftig 
Carolusgulden (150 goudgulden van 20 stuivers) betalen aan de klagers. 

- De Heer van Schulenborch zal van de marken die het proces voeren een 
schadevergoeding ontvangen, omdat hij van 1 april tot 17 september bij lage 
waterstand niet kan malen. Van de schadevergoeding mag hij een nieuwe windmolen 
laten bouwen. Die kan het malen overnemen van de watermolen. De schadevergoeding 
is 3500 Carolus gulden, de helft betalen op 11 november en de andere helft op 1 mei 
van het volgende jaar (1651). 

- De proceskosten komen voor rekening van de klagers. Uiteindelijk moeten de marken 
een bedrag van 8000 Carolus gulden betalen. De verdeling is als volgt: Notter, Reckum, 
IJpelo, Enter en Wierden 1280 Carolus gulden, Rijssen en Elsen 800, Almelo, 
Bornebroek, Deldenerbroek en Goorsebroek 640. 

Daarbij kwamen nog de kosten voor de rechtsgeleerden (advokaten) die het proces aanhangig 
hadden gemaakt. 

Het Heijnenhuis lag op een plaats waar het water an nature al slecht weg wilde lopen. Men 
had altijd al hinder van het water dat uit Reckum kwam. Dit werd dan via de Sluizenkolk via 
een doorlaat geloosd op een waterleiding aan de noordkant van de Oude Deventerweg die bij 
het Veer in de Regge viel. Het water stroomde over het land van het Heijnenhuis en het 
Winckell naar deze waterleiding. Toch bleef er wateroverlast bestaan. Werden de schutten 
door de molenaar omlaag gezet, dan trad de Regge weer buiten haar oevers. De gevolgen van 
deze processen staan jarenlang vermeldt in het markeboek, steeds resulterend in gedwongen 
verkoop van gemeenschappelijke markegronden. 
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14 juli 1649: er is maar raak gegraven in het veen en veel meer dan is toegestaan voor eigen 
gebruik. Voortaan mag niemand de droge turf van het veen halen. De partijen dienen eerst te 
worden geschouwd door minstens twee gesworenen. Degenen die in dit jaar weer teveel 
gegraven hebben moeten één voer turf met paard en wagen naar Deventer brengen en het 
daar verkopen. Zij moeten één rijksdaalder aan de markerichters vooruit betalen. 

8 juni 1652: een vol erve mag per jaar niet meer dan zes dagen met twee spannen (paarden 
en wagens) in het Zunaveen graven.  Caters die gewaerd zijn worden voor de helft aangeslagen. 
Heijnhuis, die intussen ook turfkuilen in het Zunaveen bezit, valt ook onder deze regeling. In 
het voorjaar begint iedereen tegelijk. Overtreders betalen voor ieder dagwerk dat meer is 
gegraven twee Oude Schilden. Er wordt dit jaar een schouw gehouden over alle waterleidingen, 
rivieren en beken door een commissie uit het markebestuur. Zij moeten een rapportage maken 
en deze aanbieden aan het markebestuur. Deze rapporteert dan weer aan de Drost van 
Twenthe. Voortaan mag een volgewaard erve honderdvijftig schapen houden op de 
markegrond en een half erve vijfenzeventig. De eerste telling vindt plaats op 17 september. 
Elk derde overtollig schaap zal verbeurd worden verklaard. 

28 augustus 1660: weer problemen in het veen. Nu worden er enorme kuilen gegraven. 
Voortaan mag een turfkuil niet breder zijn dan tien voet, boete vier Oude Schilden. Niemand 
mag turf naar het water brengen om te verkopen aan de zompschippers, boete tien 
goudguldens. Jonker Van Voerst zal samen met de ingezetenen de reparatie van de 
Bruggendijk ter hand nemen. Heijnenhuis moet ook meewerken want het is ook zijn kerkpad. 

7 juni 1667: het Zunaveen zal per erve verdeeld worden in blokken. Elk gewaard erve krijgt 
een aantal blokken toegewezen. 

 

 

20 april 1669: het Witteveen zal ook verdeeld worden. In het Zunaveen moet de Petersdijk (de 
hoofdweg) van onder tot boven dertig houtvoet (oude maat) breed zijn. Niemand mag de dijk 
versmallen of ondergraven. De weg moet vanuit beide kanten van het veen worden aangelegd, 
dus van elke kant vijftien voet. Er moeten palen gezet worden voor de afbakening. Iedereen 
zal zijn stuk van de weg aanleggen. Er is overeenstemming bereikt over de verdeling van het 
Zunaveen. In het eerste blok komen de Weldammerkuilen. Huis Weldam pachtte veen voor 
hun steenoven. Daarnaast de kuilen van de Grimberg. Heijnenhuis heeft er ook zijn kuilen. 
Die liggen voor de helft vooraan in het veen, naast de Grimbergerkuilen en voor de andere 
helft verderop aan de Blokkendijk. Indien iemand zijn veen verder heeft afgegraven dan een 
ander, dan moet hij wachten tot er weer een nieuwe verdeling is gemaakt. Niemand mag turf 
uit het Zunaveen naar het water brengen en verkopen, uitgezonderd maximaal zes voer turf 
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per erve; boete tien goudguldens en verbeurdverklaring van de turf. Er mag nu dus verkocht 
worden in tegenstelling tot eerdere besluiten. De kruiskuilen moeten uitgediept worden op 1 
mei zodat men goed kan zien hoever men de schapen mag laten grazen. 

21 maart 1675: er wordt bekend gemaakt dat ieder die nu nog turf graaft in het Zunaveen 
buiten de blokken beboet wordt met tien Oude Schilden. Dirk Lamberts, de schoolmeester 
van Rijssen, maakte dat bekend op 9 april 1676 (zondag) bij de Schildkerk. Hij ontvangt 
daarvoor twee stuivers. 

21 augustus 1677: iedereen die tijdens de invallen van Bernard van Galen toch weer turf 
buiten de blokken heeft gegraven wordt beboet. 

10 en 12 mei 1684: de verdeling van het Witteveen en het nog onverdeelde deel van het 
Zunaveen zal voortgaan. Alle waterleidingen en tochtsloten zullen binnenkort worden 
uitgediept en breder gemaakt. Dit zal voortaan ieder jaar gebeuren naar oud gebruik. 

29 mei 1709: omdat in de marke diverse ongeregeldheden worden begaan wat betreft het 
weiden van schapen buiten de kruiskuilen en het torsen (omheinen) van groengronden, 
worden er naast de gesworenen en schutters drie extra schutters aangesteld. Tot zover het 
eerste markeboek van Notter. Bron: Jos Klein Schaarsberg. 

 

 

Regge, 1920 
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Notter  
 

Notter is een buurtschap in de gemeente Wierden, Notter kende op 1 januari 2010 
vijfhonderdvierentwintig inwoners. Notter ligt tussen Wierden en de Huurne, Reckum, 
Rijssen, Zuna, Noetsele en Nijverdal in. De agrarische sector is voor de buurschap altijd 
bepalend geweest. Het gebied kende dan ook lang een eigen boerenbond. De buurtschap 
Notter bestaat uit Notter, de Grimberg, het Grimbergerveld, de Nottermors, het Notterveld en 
de Eversberg. De gemeente Wierden heeft een groot deel van het grondgebied van Notter 
verkocht aan de naastgelegen gemeente Hellendoorn voor de uitbreiding van Nijverdal.  

 

 

School met de Bijbel Notter/Zuna 

 

Notter hoorde tot 1811 onder het gericht Kedingen en was een van de zogenaamde Rijssense 
kwartieren. In 1811 ging het deel uitmaken van de gemeente Wierden. 
De buurschappen Notter en Zuna vormden gezamenlijk een marke. Tot aan de opheffing in 
het midden van de negentiende eeuw maakten voornamelijk de grondeigenaren de dienst uit. 
In Notter stond een kasteel, de Grimberg. In Zuna lag het Huis te Sudena. In het noorden lag 
de havezate Eversberg. Net in het noorden van het Grimbergerkwartier lag De Doorninck. Van 
1888 tot 1923 had de buurtschap een stopplaats aan de spoorlijn Deventer-Almelo. 

In Notter wonen overwegend protestanten. Er is sprake van enige mate van onkerkelijkheid. 
Andere geloven dan rooms-katholicisme en protestantisme zijn nauwelijks vertegenwoordigd. 

Zoals in veel plaatsen in Twenthe en de Achterhoek heeft de autochtone bevolking in Notter 
bijnamen. Dit verschijnsel is in het landelijk deel van Twenthe niet ongebruikelijk. 

Notter deelt samen met de buurtschap Zuna een basisschool. Al sinds de reformatie wordt er 
in Notter onderwijs aangeboden. Johanna ter Stegge, geboren op 10 mei 1961, is een bekende 
actrice die is geboren in Notter. 
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De buurschap of marke Notter heeft geen bebouwde kom. De hoeven liggen verspreid over de 
gehele buurschap. De oudste nederzettingen bevinden zich in het Grimbergerkwartier en 
naast Es. In het noorden bevinden zich het Grimbergerveld en het Notterveld. In deze hoek 
zijn de boerderijen overwegend in de negentiende eeuw gesticht. De voornaamste en oudste 
erven in Notter zijn: 

 Grimberg 
 Eseman 
 Heinenhuis 
 Het Schot 
 Schutten 
 Ten Bergen 
 De Höfte 
 Hofstede 
 Beunk 
 Harbers 
 Japink (afgebroken) 
 Hommers 
 Wolterink 
 De Hutten 
 Ter Avest 
 Winckel 
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Erve Winckel is een boerderij van het hallehuistype, waarschijnlijk in hoofdvorm daterend uit 
de late achttiende- of vroege negentiende eeuw en in latere perioden aangepast. De 
belangrijkste wijzingen betroffen in 1838 het stalgedeelte en omstreeks 1890 de uitbreiding 
met een voorname herenkamer en het afscheiden van een woongedeelte in de stal. De boerderij 
bevindt zich op erve 't Wynkell, een boerderijplaats die voor het eerst in 1583 in de bronnen 
voorkomt, maar mogelijk reeds in 1475 bestond. Het Wynckell, ook wel aangeduid als 
Wynckellman, is hoogstwaarschijnlijk afgescheiden van het zuidelijk ervan gelegen erve het 
Heynenhuys, en behoorde tot de bezittingen van de heren van de Grimberg in de marke Notter-
Zuna. 
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Het milenniummonument 2000 

 

 

Een koets is vanmorgen (16 april 2015) in de sloot beland in het buitengebied bij Notter. De 
paarden waren op hol geslagen. Op een kruising miste de koets de bocht waarop het voertuig 
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in het water eindigde. Niemand raakte gewond bij het ongeluk aan de Grimbergerweg. Ook de 
paarden bleven ongedeerd. Een dierenarts heeft ze nog wel nagekeken maar de paarden 
bleken geen verwondingen te hebben. Waardoor de dieren op hol sloegen, is niet bekend. Om 
de koets weer uit het water te krijgen, was een kraan nodig. 

 

 

De Grimberghoeve, de boerderij aan de Klokkendijk maakte vroeger deel uit van landgoed De 
Grimberg, de bewoners hebben het roer volledig omgegooid naar toerisme en recreatie. De 
landbouw staat nu op de laatste plaats; er zijn alleen nog een aantal zoogkoeien (Herefords) 
en talrijk kleinvee zoals kippen, pauwen, kalkoenen, ganzen, konijnen en vijf rijpony`s. 
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Huis Doorninck 

 

Bron: Hofhorige Erven 
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Huis de Eversbergh 

 

 

De havezathe Eversberg is op de kruising van de spoorlijn Zwolle-Almelo en de Regge, op de 
grens van Hellendoorn en Wierden. Bekend is dat Adam van Heerdt tot Eversberg in 1605 op 
de Eversberg woonde. Het is ook Adam van Heerdt die in die tijd het adellijk huis heeft 
gebouwd. De Eversberg blijft tot 1867 in het bezit van het geslacht Van Heerdt. Rond 1930 is 
Huis Eversberg verbouwd. 
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voor de verbouwing 
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na de verbouwing 

 

 

Bron: de Hofmarken. 
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De doodgraver Mensink 

 

 

Herman Mensink 

Uit de krant van 1 december 1977:  

Het beroep van doodgraver is sinds jaar en dag omgeven met geheimzinnigheid. Over het werk 
van een doodgraver wordt niet zo vaak gesproken als over het werk van een fabrieksarbeider. 
De oorzaak moet worden gezocht in het feit dat de dood en wat daarmee te maken heeft ver 
van de mensen afstaat. Daar praat je niet over. En taboe dus.  

Herman Mensink, 44 jaar, is doodgraver in Wierden. Hij vind zijn werk een gewone baan. Half 
november 1977 was het exact vijfentwintig jaar geleden dat Mensink doodgraver werd. 
Solliciteren hoefde niet want zijn vader en grootvader waren ook doodgraver. Volgens Herman 
is het in het jaar 1977 een eeuw geleden dat zijn grootvader doodgraver werd. In die tijd 
verdiende men er bijna niets mee. Het was logisch dat een boer, die in de buurt van de 
begraafplaats woonde, ook doodgraver was. Toen in 1877 doodgraver Kleinbrinke overleed 
nam de grootvader het over. Het was de normaalste zaak van de wereld dat Herman bij het 
overlijden van zijn vader de grafspade overnam. Hij was toen eenentwintig jaar en 
waarschijnlijk de jongste doodgraver in Nederland. Wat volgens Herman toe doet is de 
lichamelijke conditie. Een ijzeren conditie is een vereiste. Herman is de afgelopen vijfentwintig 
jaar nog geen uur ziek geweest. 

De familie Mensink had een boerderij op de hoek van de Kerkhofstraat en de Dikkensweg. 
Aan het eind van de jaren zestig moest de boerderij plaats maken voor het parkeerterrein van 
de Sporthal 'n Dikken. In die tijd verhuisde Mensink naar erve Kielweg op de Klomphof. 

In totaal begroef de Wierdense doodgraver 1365 mensen. Lange tijd op de begraafplaats aan 
de Appelhofstraat, maar sinds januari 1974 op de Algemene Begraafplaats aan de 
Vriezenveenseweg. Als je hem hoort praten komt de gedachte op dat het voor Herman een 
routineklus is om een graf te graven. Dat spreekt hij niet tegen. Voor elk graf zegt hij bijna 
anderhalve dag uit te trekken. Een graf maken kost vijf en een half uur, het dichtgooien twee 
uur en voor alles wat er zo bijkomt heeft hij een halve werkdag nodig. Voor een graf met 
bekisting  moet 3,8 m³ grond worden uitgegraven. Zonder bekisting hoeft er slechts 2,5 m³ 
zand te worden verzet. Hij graaft zo steil mogelijk, op het laatst moet hij er met de ladder in. 
Dat komt omdat een normaal graf  1,90 meter is. Voor meerdere personen zelfs 2,40 meter 
diep. 
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Er is in de afgelopen vijfentwintig jaar dat Herman regelmatig staat waar anderen liggen nogal 
het één en ander veranderd. Om te beginnen het aantal begrafenissen. Vroeger waren er 
ongeveer vijftien tot twintig per jaar, de afgelopen twee jaar vijfenzeventig. De kindersterfte 
was vroeger veel groter dan nu. Herman Mensink is overleden op 13 juni 2003 en begraven 
op de Algemene begraafplaats aan de Vriezenveenseweg. Anno 2017 wordt een graf machinaal  
gegraven en heeft de gemeente heeft de taak van Herman overgenomen. 

 

De molenaars in de Franse tijd 

Frans Lokamp, de beheerder van de Enterse molen heeft in 1795 de brieven mede 
ondertekend waarin hij zich een warm voorstander van de patriotten en Fransen toont. Hij 
wordt al gauw minder enthousiast wanneer hij net als de andere molenaars in de omgeving 
bericht krijgt dat het maalloon beperkt moet worden. Tot dan toe kreeg de molenaar een 
bepaald percentage van wat de boeren lieten malen. Nu mocht men slechts één stuiver per 
schepel rekenen. Lokamp zet zich weer aan een brief d.d. 1 oktober 1795 die meer dan 
vijfhonderd woorden telt. Daarin vermeld hij hoe de situatie steeds slechter was geworden 
voor de molenaars. De brief wordt mede ondertekend door de Rijssense molenaar Jan Hendrik 
Slaghekke.  

Een andere bedreiging voor de molenaars vormde de vrijheid die iedereen nu ineens had om 
een molen te bouwen. In Wierden ging er al in juli 1795 een brief naar Zwolle met de vraag of 
men een molen mocht bouwen. Voorheen mocht dat niet en moest men naar Almelo, 
Schuilenburg, Rijssen of Enter. In het jaar 1796 werd de stenderkast van Weggeman gebouwd 
op de Molenbelt te Wierden. In het jaar 1903 viel de molen om en werd ze vervangen door een 
in de Zaanstreek gekochte molen. De molen brandde in het jaar 1934 tot de grond af. Vrijheid, 
gelijkheid en broederschap betekenden dat elke plaats nu eigen molens mocht bouwen. Ook 
vanuit Hengelo, Bathmen, Oldenzaal, Weemselo en Holten komen verzoeken om molens te 
mogen bouwen. In een gezamenlijke brief ondertekenen Lokamp en Slaghekke  en ook Wijck 
en Ter Horst, als eigenaren van molens van Stoevelaar en Rijssen. Later ondertekenen de vier 
genoemde moleneigenaren van Enter, 

Rijssen en Stoevelaar opnieuw een gezamenlijke brief. Ze klagen over het feit dat de 
verdiensten zijn teruggelopen. Ze zijn zelfs meer dan de helft verminderd nu vier molens het 
werk van voorheen één doen. De handwerksman – die vrouw en kinderen moet onderhouden 
– kan met zijn kleine loon niet zoveel verdienen dat hij nodig heeft voor zijn huisgezin. Laat 
staan dat hij zich een 'slagtbeestje' kan kopen en het met koren en ander voedsel vet te 
mesten. De ondertekenaars willen liever het oude betaalsysteem terug. Het was geen 
gemakkelijke tijd, die Franse tijd. Men leerde surrogaatproducten kennen en waarderen zoals 
bietsuiker. Vaak wordt bij het opsommen vergeten hoeveel doden er vielen en hoeveel 
gewonden die vervolgens gehandicapt door het leven moesten. 
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De Mariakapel in Reckum 

 

Het houten kapelletje  

De meimaand is in de rooms-katholieke kerk de Mariamaand. Waarom is mei de Mariamaand? 
Helemaal precies is dat niet bekend, maar waarschijnlijk heeft het met de naam van de maand 
te maken. Deskundigen denken dat de naam mei afgeleid is van de Griekse godin Maia. Die 
naam betekende oorspronkelijk moeder en kreeg later de betekenis van vroedvrouw. 

Het houten kapelletje in Rectum is gebouwd door de Katholieke Padvindersvereniging Rijssen. 
Op de oorspronkelijke locatie is het afgebroken. Dat gebeurde op bevel de fabrikant Ter Horst 
uit Rijssen. Hij wilde niets met dat roomse gedoe te maken hebben. Het kapelletje stond op 
hun grond, waarschijnlijk zonder toestemming. De dames Lammertink van 'n Zweer hebben 
het opnieuw laten bouwen op eigen grond. 

Het kapelletje stond in het bos van  Rouweler (Neuten) aan de Kloosterhoeksweg. Het latere 
kapelletje is door mensen uit Rectum gebouwd. Er was een bloementuintje en een 
knielbankjes waar je als kind mooi op kon zitten. Hanna Lammertink (Zweers Hanna) deed 
het onderhoud.  Eén keer per jaar in mei kwamen de meisjes uit de buurtschap bij elkaar om 
het kapelletje en tuintje schoon te maken. Er werden eenjarige plantjes gepoot en het beeldje 
en stenen kapel werden grondig gepoetst met groene zeep; alles onder leiding van Hanna. 
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Erve Woolderink 

Op een zondagmiddag in mei was er een Mariahulde. Dan ging pater Kenkhuis voor in de 
Mariaviering en vaak zong het herenkoor uit Rijssen. Toen het verbouwde kapelletje ingewijd 
werd waren de meisjes uit Reckum bruidjes. In processie werd het beeldje naar de nieuwe 
plek gebracht. Truus Slot mocht het Mariabeeldje dragen, omdat zij geen wit jurkje had, maar 
een licht gele. Nellie van de Schutte’n had met haar broertje, Wim Woolderink en het broertje 
van Riky Woolderink, Gerard van Klissum, het liedje 'God groet u zuiv're bloeme' ingestudeerd. 
De kleine jongens zongen het lied zo hard ze konden. De Mariaviering werd altijd druk bezocht. 
Door buurtbewoners, maar ook door parochianen uit Rijssen, Enter en Wierden. Families 
wandelden n op zondagmiddagen naar het Mariakapelletje; dat werd een ontmoetingsplaats. 
Later werd het bos verkocht en verhuisde Maria naar een plek in het bos aan de overkant van 
de Kloosterhoeksweg, waar het nu nog staat. 

 

 

Bijna klaar, 1 juli 2017 
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Hoog bezoek uit Tilburg, op 26 augustus 2017 komen kloosterzusters de Mariakapel bekijken. 
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Nawoord 

‘Het leven in Gods vrije natuur. Maar hoe lang nog? Want de stad rukt op en ook de dorpen 
gaan de boer op’, verzuchtte Hendrik Maassen van den Brink aan het eind van zijn leven. ‘In 
de tweede helft van de twintigste eeuw is meer veranderd dan in de tweehonderd jaar ervoor. 
Dat niet alle verandering verbetering heeft gebracht is een waarheid als een koe. U zou aan 
de vingers van een hand niet genoeg hebben om de voorbeelden te tellen die het voorgaande 
onderstrepen. Hendrik zegt dat hij niettemin zijn overgrootvader de omgeving wil laten zien. 
Die zou van schrik zijn tabakspruim inslikken’. 

Gesprekken voeren met en vragen stellen aan familieleden zijn zaken die nodig zijn om een 
familiegeschiedenis op te schrijven. Ook het opsporen en uitpluizen van archieven en foto-
albums kost tijd en moeite. Het gaat erom dat er een stroom van verhalen en anekdotes op 
gang wordt gebracht, die mede door Hendrik Maassen van den Brink genoteerd en geordend 
werden. Zelfs volgende generaties kunnen de geschiedenis oppikken lang nadat de 
initiatiefnemer eraan begonnen is. Familie blijft familie, of dit nu mensen uit het verleden zijn 
of uit de toekomst. Het is een bijzonder document voor volgende generaties. 

Door mijn familiegeschiedenis uit te zoeken heb ik (leef)patronen herkend. In bijvoorbeeld 
beroepskeuzes of interesses. Maar ook uiterlijke kenmerken zijn te herleiden naar mijn 
familiegeschiedenis. De ervaring leert dat het (terug)vinden van mijn wortels een gevoel van 
duidelijkheid en geborgenheid geeft. Bij het uitzoeken van mijn familiegeschiedenis heb ik 
familieleden leren kennen. Mensen die ik al goed kende en mensen die ik alleen uit de verhalen 
kende. Bert Temmink heeft veel van de oude foto’s van Wierden bewaard.  

 

5 oktober 2016, Annie Maassen van den Brink-Schotman, de vrouw van Johan, de zoon van 
Hendrik Maassen van den Brink. 



346 
 

 

Erve de Velper 

 

Aaltje en Hendrik 
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Zittend Hendrik en Aaltje en links dochter Grietje, v.l.n.r. Berend (staand) en de tweeling 
Johan en Willem. 

Grietje Maassen van den Brink is getrouwd met Geert Wind. Hun huis aan de 
Kippershoeksweg staat op dit moment (oktober 2017) te koop. Willem Maassen van den Brink, 
(de tweelingbroer van Johan) is getrouwd met Johanna Dina Kwintenberg. Uit dit huwelijk 
zijn twee kinderen geboren: Hendrik en Janna Willie Gerrie. Willem woont schuin tegenover 
de Koepelweg. Johan Maassen van den Brink is getrouwd met Johanna Schotman. Uit dit 
huwelijk zijn vier kinderen geboren: Johanke Willemina, Hendrik Johan, Alexander en Esther. 
Johan woonde in het ouderlijk huis de Velper aan de Kippershoeksweg, waar nu Alexander 
woont. 
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Zoon Yorrick van Alexander en Gerrianne en nicht Zara. Kleinkinderen van Johan en Annie 
Maassen van den Brink en achterkleinkinderen van Hendrik. 
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Anneke Koers, 1966 
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Anneke Koers, 2016 
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Willemien Maassen van den Brink en Hendrik Koers, 1938 

 

Hendrik Koers en Willemien Maassen van den Brink, 1947 
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Hendrik Koers en Willemien Maassen van den Brink, 1979 en 1966 (samengestelde foto)  

 

Je bent Wierdense omdat je er vandaan komt. Het heeft niets te maken met taal want daar 
hebben we er al genoeg van. Het kan evenmin een kwestie van godsdienst zijn. Het komt ook 
niet door het bloed. Het komt niet door het ras. Het heeft alles te maken met de Regge, de 
zandkopjes, de beken, de voorde, de stuwen. Andere mensen leren hun kinderen op school 
geschiedenis om ze vaderlandsliefde bij te brengen. Ik neem mijn kinderen mee naar de Regge, 
de voorde, de stuw en de zandweggetjes. Het besef groeide dat de familieverhalen al snel 
geschiedenis zouden zijn. Voor die tijd dient het vast gelegd te zijn. En je moet snel zijn, want 
de mensen bij wie je moet zijn hebben niet het eeuwige leven. Voordat je het weet kan niemand 
meer iets vertellen over deze geschiedenis. Er zijn anekdotes van verschillende personen en 
fotomateriaal. Zo gaan de personen ook leven voor de mensen die hen niet hebben gekend en 
nooit zullen leren kennen. Het doel van dit boekje is een deel van de cultuurhistorie van 
Wierden, Notter en Reckum en familieverhalen en foto’s voor het nageslacht bewaren. 

 

Enter, 10 oktober 2017 

 


