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Voorwoord  
 

De meeste steden zijn gebouwd op plekken langs handelsroutes. Vooral een kruispunt van 

rivieren en handelswegen was handig. Dan kon je alle kanten op reizen. Zo werd Rijssen in 

de Middeleeuwen ook gesticht bij de kruising van de weg tussen Almelo en Deventer met de 

Regge. Om de Regge over te steken namen de mensen het veer. Deze boot lag op de plek waar 

nu de ijsbaan ligt. Rijssen is altijd een belangrijk knooppunt van wegen gebleven. Je kunt 

zonder problemen naar Duitsland en het westen van Nederland reizen. De Regge is niet zo 

belangrijk meer als vroeger. Er varen nu vooral toeristen.  

 

Snel! Naar de Schildkerk! De Spanjaarden komen er aan!" In 1580 werd Rijssen belegerd door 

de Spanjaarden. De bange burgers verschuilden zich in de Schildkerk om de aanval te 

overleven. Maar de Spanjaarden wilden de Rijssenaren alleen laten gaan als ze f 2100,‒ 

betaalden. 

 

Er is zoveel gebeurd in Rijssen. Teveel om op te noemen. Dus beperk ik mij tot mijn verhalen 

over Rijssen uit De Grote Geschiedenis van Twente. 

 

 

 
 

De smederij op de hoek van de Walstraat en de Elsenerstraat 
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Inleiding  
 

 

Rijssen (Nedersaksisch: Riesn) is een stad in de gemeente Rijssen-Holten en ligt 

tussen Deventer en Almelo. De stad telde op 1 januari 2014 28.768 inwoners en is 2.806 
hectare groot. 

De oudste vermelding van Rijssen is in de goederenlijst van de graaf van Dale (1188), waarin 
de parrochia Risnen wordt genoemd. De huidige protestantse Schildkerk, toen Sint-
Dionysiuskerk, vormde het centrum van dit kerspel Risnen. De wording 

van dorp tot stad vond plaats doordat Otto van Holland, bisschop van Utrecht, onenigheid 
had met zijn leenman, de burggraaf van Goor. Deze werd in zijn burcht Goor te machtig. De 
bisschop wilde deze macht breken en verleende aan het dorp Rijssen reeds op 5 
mei 1243 stadsrechten. Deze rechten hielden in dat de stad Rijssen twee jaarmarkten mocht 
houden en twee weekmarkten. De stad kreeg ook het recht om zich te verdedigen, wat Rijssen 
deed door het aanleggen van wallen en grachten. Namen als Walstraat en Huttenwal 
herinneren hieraan. Het stadsrecht van Rijssen appelleert aan het stadsrecht van Deventer. 
Net als Deventer trad Rijssen omstreeks 1350 toe tot de Hanze. 

De stad bezat ook het recht van een Hoge Bank, dat wil zeggen de hoge rechtbank voor 
het richterambt Kedingen dat tot aan de Franse tijd heeft bestaan. Hierover zijn meerdere 
disputen gehouden tussen de stad Goor en de stad Rijssen, om te besluiten wie dit recht 
mocht bezitten. Rijssen bestuurde het recht over de zogenaamde Rijssense Kwartieren: Hoge 

Hexel, Wierden, Rectum, Ypelo, Enter, Notter, Zuna en Elsen. Rijssen had drie stadspoorten: 
de Molenpoort, de Elsenerpoort en de Haarpoort. 's Avonds werd de avondklok geluid ten 
teken dat de poorten werden gesloten, een traditie die nog steeds in ere wordt gehouden. De 
toegang naar het zuiden werd extra bewaakt door de Holtentoren (houten toren) op de 
Koerbelt. Een verdere verdediging was niet nodig omdat de stad aan de andere zijden was 
omringd door waterrijke en moerassige gebieden. 

 

 

De Weijerd, eerder was hier een bleekveld. 
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Het bleekveld 

 

Rijssen had een stadsbestuur en zes burgemeesters. Deze waren tegelijkertijd schepen en 
raad. Het college van burgemeesters koos zijn maandschepenen. De schepenen vormden voor 
vier maanden van het jaar een vast koppel. Als de periode verstreken was, kwam het volgende 
koppel aan de beurt. Het taakbeleid van de schepenen in Rijssen was zeer veelzijdig. Ze 
hielden zich ook bezig met de oneigenlijke rechtspraak. Dat hield het opmaken en registreren 
van akten in. Bijzonder is dat de schepenen van Rijssen zich gedroegen 
als markerichters en gewaarden. Ondanks dat Rijssen een stad was, is er naast de stad ook 
sprake van de marke Rijssen; dat is dat deel dat buiten het stadswigbold ligt. 

De stad Rijssen was later na de achttiende eeuw onderverdeeld in zes kwartieren van samen 
twaalf rotten. De rotten of wijken in Rijssen bestonden grotendeels uit de oudste straten. 
Daarvoor was ze alleen onderverdeeld in rotten. De nu nog bekende rotten zijn: Het Schild, 
Haarstraat, Elsenerstraat, Bouwstraat, Walstraat, Rozengaarde, Grotestraat, Boomkamp, 
Huttenwal. Het gebied rondom Rijssen werd markegrond genoemd. Langzaam werd dit door 
de stad opgeslokt en ging dit tot het buitenrot behoren. In de achttiende eeuw bestond Rijssen 
uit twaalf rotten en één buitenrot. Het buitenrot telde voor de verkiezing niet mee. Dit had te 
maken met dat het markegrond was en buiten het stadswigbold viel. In elk kwartier mocht de 
bevolking twee mensen kiezen voor de keur. In totaal waren er derhalve twaalf mensen van 
wie er uiteindelijk zes overbleven; die zes vormden de Rijssense regering. 
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Elsenerstraat  

 

De resolutie van 1598, die ervoor moest zorgen dat de reformatie doorgang kon vinden, bleek 
weinig uit te halen. Van 1601 tot 1628 probeerde de classis van Deventer grote druk uit te 
oefenen om de reformatie door te zetten. De tijd was de katholieken goedgezind; 
omdat Spinola Oldenzaal veroverde, werd heel Twente weer katholiek. De magistraat van 
Rijssen luisterde niet naar de classis van Deventer en ook de oude pastoor Rutgerus 
Braemcamp oefende na afzetting het priesterambt weer uit en celebreerde nog soms de 
katholieke mis voor de gelovigen. De classis verbood alle soorten van zogenaamde paapse 
afgoderij. De grotendeels nog katholiekgezinde bevolking die ook op bedevaart ging naar het 
Heilige Bloedhuis in de Martinuskerk (Markelo) waar een reliek van het Heilige Bloed werd 
bewaard, werd onder druk op straffe van grote geldboetes gedwongen om niet deel te nemen 
aan deze "paapse" (rooms-katholieke) gewoonten. De periode na pastoor Braemcamp bleef 
woelig en Rijssen bleef voor de classis van Deventer een stad met een tegendraadse bevolking 
die aanvankelijk niet luisterde naar de orthodox-calvinistische protestantse classis. In latere 
jaren zou echter het protestantisme in Rijssen meer en meer de boventoon gaan voeren; het 
thans zo kenmerkende uiterst protestantse en bevindelijk-gereformeerde karakter der stad 
Rijssen vinden echter hun oorsprong pas in de achttiende en negentiende eeuw. 
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De oudste bekende plundering is die van 1497 door Hendrik V van Wisch, een bannerheer 
van kasteel Wisch uit het Hertogdom Gelre. De stad was weerloos en kon niet voorkomen dat 
ze werd geplunderd. In 1510 wilde Karel van Gelre Rijssen plunderen. Deze plundering kon 
door het afdragen van een afkoopsom door het stadsregering worden voorkomen. 
In 1517 probeerde Karel van Gelre nog een keer tot plundering over te gaan. In de 
periode 1580-84 ondervond Rijssen de meeste hinder van de Tachtigjarige Oorlog. Doordat 
Deventer in Staatse handen en Oldenzaal in Spaanse handen bleef, kwam het op de grens 
tussen deze gebieden tot schermutselingen. Rijssen werd in 1583 in brand gezet. In 1584 
kwamen Engelse en Duitse huurlingen, die officieel in dienst waren van het Staatse leger, 
naar de stad. Zij gijzelden inwoners van de stad en met dreigementen persten ze de bevolking 
2100 Carolus gulden af. De toenmalige bisschop van Münster, Bernhard von Galen, ook wel 
"Bommen Berend" genaamd, plunderde de stad Rijssen tweemaal; de eerste keer direct na de 
jaarwisseling in 1666, de tweede keer volgde in 1672. 

In 1752 werd aan de Regge de huidige achtkantige stellingmolen gebouwd. De 
pelmolen (olie- en pelmolen) is gebouwd door Jan Ter Horst. In de negentiende eeuw ging de 
opkomst van de textielindustrie in Twente aan Rijssen niet voorbij. De Koninklijke 
Jutespinnerijen en -weverijen van Ter Horst & Co bepaalden meer dan honderdvijfentwintig 
jaar de economie van de Reggestad. Naast de jute-industrie bezat Rijssen een aantal 
steenbakkerijen. De laatste steenfabriek is in 2007 gesloten. In 1888 werd Rijssen ontsloten 
door de spoorlijn Deventer - Almelo en kreeg een stationsgebouw, Station Rijssen. In 1924 
eindigde de scheepvaart van zompen op de Regge. De pelmolen werd een van de drie 
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belangrijkste industriemolens van Twente.  Op de begane grond in de olieslagerij maakten de 
molenaars olie van kool- en lijnzaad. Bij gunstige harde wind maakten ze op de derde 
verdieping in de pellerij gort van gerst. De molen lag gunstig aan de rivier en aan het 
doorgaande karrenpad. Daardoor kon de pelmolen producten aan het oosten van Nederland 
tot Groningen aanleveren. In 1913 werd de productie stilgelegd. Een van de nazaten, Hein ter 
Horst, stichtte in 1973 de Stichting Pelmolen Ter Horst op. De molen werd volledig 
gerestaureerd en ging op 16 oktober 1975 weer open voor publiek. 

In de nacht van 25 op 26 maart 1945 werd Rijssen door een ramp getroffen. Ds. Lamain van 
de gereformeerde gemeente zou die avond vanaf de kansel gezegd hebben dat er iets ernstigs 
zou gaan gebeuren. 'Er zijn mensen in de kerk voor wie het de laatste keer is dat ze er zijn 
geweest'. Enkele uren later werden deze woorden bewaarheid. Een V1 stortte neer waarbij 
negen mensen om het leven kwamen. Een uit Duitsland terugkerend Engels vliegtuig gooide 
een bom op de plaats van de vlammenzee, waardoor nog meer slachtoffers vielen. In totaal 
kwamen bij deze ramp drieentwintig mensen om het leven.  

Na de teloorgang van de jute-industrie in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw 
ontstond in Rijssen een bloeiende bouwnijverheid en transportsector. In 2001 werd de 
gemeente Rijssen samengevoegd met de Sallandse gemeente Holten. De stad behoort tot de 
regio Twente en wordt wel de Poort van Twente genoemd. 

Rijssen heeft een grotendeels orthodox protestantse bevolking. Rijssen behoort tot 
de Bijbelgordel die grofweg loopt van de provincie Zeeland, via de Veluwe tot aan de kop van 
Overijssel. Rijssen is een enclave van orthodox-protestanten in een overwegend katholiek 
Twenthe. Veel scholieren volgen het voortgezet onderwijs op een reformatorische school in 
Apeldoorn (Jacobus Fruytier Scholengemeenschap). Het orthodox-protestantse karakter blijkt 
ook uit het feit dat de SGP de grootste politieke groepering in Rijssen is. Kenmerkend voor de 
stad is het aanhouden van de zondagsrust door het orthodoxe deel van de bevolking, alhoewel 
dit minder wordt. Het calvinisme bepaalt reeds lange tijd het aanzien van de stad. Rijssen 
bezit een heel scala aan kerkgenootschappen uit het protestantse spectrum. Het katholicisme, 
dat in andere delen van Twente de overhand heeft, vormt in Rijssen een minderheid. Verder 
kent Rijssen een Syrisch-Orthodoxe gemeenschap, een Turkse gemeenschap en een Molukse 
gemeenschap. Deze Molukkers, die zich in de jaren zestig in Rijssen vestigden, zijn over het 
algemeen protestants. Rijssen kent ook een jeugdkerk, genaamd Transformed. 

De grootste kerk van Rijssen, de Protestantse Kerk in Nederland (Hervormde Gemeente) telt 
10.129 leden (2004). Daarna komen de Gereformeerde Gemeenten met 6.348 leden (2006). 
De Noorderkerk van de Gereformeerde Gemeente telt circa 1900 zitplaatsen en 
de Zuiderkerk is de grootste kerk van Rijssen met meer dan 2000 zitplaatsen. Beide 
kerkgebouwen behoren tot de grootste kerken in Nederland voor wat betreft het aantal 
zitplaatsen. In 2009 komt de reformatorische gezindte massaal in opstand tegen het 
heavymetal-festival Elsrock. Er werden ruim 3.500 bezwaren ingebracht.  

De opkomst bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer behoort traditiegetrouw tot de hogere 
in Nederland. Zoals in veel plaatsen in Twente heeft de autochtone bevolking in 
Rijssen bijnamen. Een opvallend verschil met veel andere plaatsen is dat de bijnamen in 
Rijssen veelal niet zijn gekoppeld aan de naam van de boerderij waar de familie woonde. De 
bijnamen, vaak scheldnamen genoemd, zijn regelmatig ontstaan naar aanleiding van een 
opvallend uiterlijk kenmerk of opvallend gedrag (soms zelfs van een (ver) familielid). 

De Rijssense streektaal is onderdeel van de Nedersaksische taal. Deze variant wordt 
het Twents-Graafschaps genoemd. Het Rijssens heeft een geheel eigen karakter en is daardoor 
goed te herkennen. Het Rijssens wordt door alle sociale lagen van de Rijssense bevolking 
gesproken, maar er is een afname van het actief gebruik geweest. Door hernieuwde interesse 
in streekeigen onderwerpen neemt het gebruik onder de Rijssense bevolking weer toe. Dit 
heeft er onder andere toe geleid dat Rijssen-Holten als eerste Nedersaksische gemeente in 
2008 officieel tweetalig werd. Dit uit zich bijvoorbeeld in het tweetalige baliebeleid op het 
gemeentehuis, en de mogelijkheid om huwelijksvoltrekkingen in het Rijssens te laten 
plaatsvinden. Waar in veel variaties van het Twents veel woorden erg 'vernederlandst' zijn, 
behoudt het Rijssens nog een uniek karakter met veel eigen woorden en een typerende 
uitspraak. Het Rijssens kent een aantal klanken die het Nederlands niet bezit. Bron 
Wikipedia. 
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De geschiedenis 

 
Van Wijngaarden schreef over Rijssen. ‘In Twenthe ligt het stedeke Rijssen heerlijk in een dal, 
omgeven aan de west- en zuidwestzijde door den Lichten- en Vriezenberg; terwij l het van dien 
kant ook nog door een uitgebreid veen van het Dorp Holten, en dus daar, van Salland 
gescheiden wordt. In het zuidwesten of meer naar den kant van Markelo, vond de reiziger de 
zoogenaamde leemkoelen en het tichelwerk, die beide goudmijnen der ingezetenen. Ook het 
veen brengt niet weinig bij om den bloei der stad te vermeerderen, wijl ’s jaars voor duizenden 
guldens turf daaruit wordt vervoerd. Dit veen moet zijn ontstaan te danken hebben aan een 
vreeselijken orkaan, vergezeld van een zwaar onweder, omdat boomen van meer dan ēēn meter 
middellijn in den grond gevonden worden, alien met eene brandkorst omgeven, en alien met 
de toppen naar het zuidoosten gelegen. Dit woeden der natuur moet in 't najaar plaats gehad 
hebben, daar op den bodem gedurig nog volwassen hazelnoten gevonden worden. Ook is het  
opmerkelijk dat op ēēne plaats in dat veen, en alleen ook maar op die plek, alle bekende 
boomvruchten groeien, doch alleen in miniatuur. Men vindt er verschillende soorten van 
appelen, peren, pruimen enz. niet grooter dan een groote grauwe erwt, en een bitteren 
wrangen smaak hebben. Jammer, dat de spade ook dit plekje niet heeft gespaard heeft. Waar 
men ze vroeger in menigte vond, zijn zij nu eene zeldzaamheid’. 
 
Als eene bijzonderheid kan nog verhaald worden, dat voor een veertig tal jaren, op de 
zogenaamde „Heidensche ril" (een gedeelte der leemkoelen) bij het graven van leem op eene 
aanmerkelijke diepte het geraamte van een mensch gevonden werd, waarbij een houweel en 
een lederen zakje, dat een onbeschadigd zilveren muntstukje inhield, ter grootte van een 
kwartgulden, en geslagen onder de regeering van Keizer Commodus, een teeken 't welk zeer 
pleit voor de vroegere bevolking van deze streek. Bron: W.J.C. van Wijngaarden, uit: Met n 
aoln Màester biej n Heard. 
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Elsenerstraat  

Zo ongeveer tussen het dal van de Regge en dat van de Dinkel strekt zich een parklandschap 
uit met boerenhoeven. Daarvan  vormen de landgoederen van de edelman en fabrikant, de 
houtwallen en heiderestanten van het boerenland, de eikenbosjes om de boerenerven, de hoge 
essen en de heuvels langs de Duitse grens en rond Markelo en Rijssen de belangrijkste 
elementen. 

De stad Rijssen ligt aan de voet van de Rijsserberg en men heeft dit bijzonder fraaie gebied bij 
de stadsuitbreiding volledig gespaard. Er is een recreatieterrein met het bosbad De Koerbelt. 
In het uitgestrekte bosgebied op de berghellingen waren tot voor kort nog een enkele 
steenfabriek, die hun stenen bakten uit de keileem van de leemvelden van Borkeld en Elsen. 
De oude leemgroeven zijn inmiddels overwoekerd door allerlei onkruid en struikengewas. Ze 
zijn geheel opgenomen in het grote gebied voor toerisme.  

Het gebied is overal vrij toegankelijk. Dat geldt voor de bossen en de heide van de Rijsserberg, 
voor het Hollands Schwarzwald terzijde van de weg naar Markelo met de gemengde bossen en 
mooie leemputten en vijvers, voor de Brekeld met heuvelige heide, de ravijntjes en het 
Rijssenseveld aan de andere kant op de westelijk helling van de berg en voor het landgoed 
Oosterhof aan de oostelijke rand van het stadje, aansluitend op mooie Volkspark. De 
havezathe Oosterhof is in de achttiende eeuw in zijn huidige staat gebracht en in de jaren 
zestig van de twintigste eeuw gerestaureerd. In het Volkspark het Parkgebouw: de schouwburg 
van Rijssen. In de stad zijn enkele antieke gevels (17e eeuws) aan de Wierdensestraat en de 
pelmolen bij de Regge met de Enterse zomp.  

Eens stoffeerden vele molens de bosrand van Rijssen. Wie van Wierden Rijssen binnenkwam, 
zag de prachtige molens hun ‘armen’ boven de bomen uitsteken. Aan de rechterkant, nog voor 
de veerbrug, zag men bij Schuitemaker een molen, die helaas al jaren verdwenen is. Links 
van de Wierdenseweg leek het een sprookjesland. Achter het houtgewas werd de oliepelmolen 
met aanleunend molenhuis zichtbaar. Achter een fraaie kastanjeboom verscholen stond 
vroeger aan de Molendijk de windkorenmolen van Muller (later Slaghekke). Tijdens een felle 
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januaristorm in het jaar 1928 werd van de molen een van de vier wieken afgerukt. Nog in 
hetzelfde jaar werd de stellingmolen gerestaureerd en van vier wieken voorzien. Daarna kwam 
de molen in het bezit van de familie Slaghekke. De stellingmolen werd zo genoemd naar de 
stelling of omloop, waardoor de wieken veilig hoog en onbelemmerd konden draaien. De molen 
staat er nog, maar zonder wieken. Vermeldenswaard is de grote gereformeerde gemeente, die 
eigenaresse is van twee opvallend grote bedehuizen. De Noorderkerk biedt plaats aan 
drieduizend personen, de omstreeks begin 1968 gereedgekomen kerk in plan zuid aan 
tweeduizend personen.  

 

 

Bij de historie van de pelmolen staan we even stil. Oorspronkelijk was deze molen een 

watermolen. Zijn Rijssense geschiedenis begon in 1752. In werkelijkheid is de molen nog 

ouder, want voor hij naar Rijssen kwam stond hij in Holland, ergens aan de rand van de 

Beemster. Vanaf het begin had de molen voor de boeren gerst gepeld, maar ook lijnzaad geplet 

en het raapzaad tot olie en koek verwerkt. Op den duur zou blijken dat de pelmolen geen 

toekomst had. In 1904 werd de molen door de bliksem getroffen. In 1913 staakte hij zijn 

werkzaamheden. Bijna zestig jaar is de pelmolen sindsdien aan zijn lot overgelaten, waardoor 

hij danig in verval raakte. Het was zo erg dat er aan restaureren bijna niet meer te denken 

viel. Toch gebeurde het ongelofelijke. De vereniging De Hollandsche Molen plaatste in 1968 

de oude molen op de urgentielijst voor restauratie. Na een lange weg werd jaren later de molen 

geheel gerestaureerd en bleef voor het nageslacht behouden. In 1973 werd begonnen met een 

omvangrijke restauratie die tot 1975 duurde.  De molen draait weer en er wordt weer gemalen. 

Het is een van de visitekaartjes van Rijssen. 

Rijssen is ontstaan uit de stedekes bij het Huis Bevervoorde en het Huis Grimberg aan de 
Regge aan het bisschoppelijk veer (de brug over de Regge). Rijssen kreeg bekendheid door de 
nabijgelegen havezaten: het Huis Nijehof en het Huis Oosterhof en de jute. Het Rijssens veer 
was aan de weg naar Wierden. Rijssen ligt aan de spoorlijn van Deventer naar Enschede, op 
vijftien kilometer van Almelo. Er waren boerderijen met de deeldeur naar de straat, zoals aan 
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de Bouwstraat en de Walstraat. Toch heeft deze plaats aan de Regge in 1243 van bisschop 
Otto 111 stadsrechten gekregen en Rijssen is zelfs een vestingstad geweest. Cirkelrond en 
omgeven door wallen en grachten. Tot omstreeks het jaar 1880 is het een boerenstad gebleven. 
Dat wil zeggen een stad met boerderijen binnen de wallen en een grote gemeenschappelijke 
weide daarbuiten. De wallen zijn er niet meer, hun loop is echter nog terug te vinden in de 
rondlopende Walstraat, de Huttenwal, de Watermolen en de Oranjestraat. Daarbinnen stond 
de Grote- of Schildkerk, waarvan de tufstenen noordgevel uit de stichtingstijd (12e eeuw) nog 
over is. Het gotisch koor is uit de vijftiende eeuw, de hoge zuiderzijbeuk is uit de zestiende 
eeuw.  

 

Buiten de wallen lag de gemeenschappelijke bleek, de Weijerd, waar vroeger alle vrouwen op 
maandag de was kwamen spoelen en bleken, nadat het geen professionele bleek meer was. 
Het wasgoed werd ‘s maandags op het gras te drogen gelegd en de volgende dag weer 
opgehaald. De oude stadswal tussen de Weijderdsteeg en de Molenstraat is nu (1960) 
veranderd in een plantsoen met zwanen en eenden. Op het eind van de negentiende eeuw 
heeft Rijssen zich uitgebreid, toen hier de jute-industrie tot ontwikkeling kwam. De 
grondstoffen voor de fabriek moesten aanvankelijk uit Deventer gehaald worden, daar werden 
ze aangevoerd uit het verre India. Belangrijk is Rijssen altijd als marktplaats geweest voor de 
veeboeren in de wijde omgeving 

Rijssen kreeg bekendheid door de nabijgelegen havezaten: het Huis Nijehof en het Huis 
Oosterhof en de jute. Het Rijssens veer was aan de weg naar Wierden. Rijssen ligt aan de 
spoorlijn van Deventer naar Enschede, op vijftien kilometer van Almelo. Er waren boerderijen 
met de deeldeur naar de straat, zoals aan de Bouwstraat en de Walstraat. Toch heeft deze 
plaats aan de Regge in 1243 van bisschop Otto 111 stadsrechten gekregen en Rijssen is zelfs 
een vestingstad geweest. Cirkelrond en omgeven door wallen en grachten. Tot omstreeks het 
jaar 1880 is het een boerenstad gebleven. Dat wil zeggen een stad met boerderijen binnen de 
wallen en een grote gemeenschappelijke weide daarbuiten. De wallen zijn er niet meer, hun 
loop is echter nog terug te vinden in de rondlopende Walstraat, de Huttenwal, de Watermolen 
en de Oranjestraat.  
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Daarbinnen stond de Grote- of Schildkerk, waarvan de tufstenen noordgevel uit de 
stichtingstijd (12e eeuw) nog over is. Het gotisch koor is uit de vijftiende eeuw, de hoge 
zuiderzijbeuk is uit de zestiende eeuw. Buiten de wallen lag de gemeenschappelijke bleek, de 
Weijerd, waar vroeger alle vrouwen op maandag de was kwamen spoelen en bleken. Het 
wasgoed werd ‘s maandags op het gras te drogen gelegd en de volgende dag weer opgehaald. 
De oude stadswal tussen de Weijderdsteeg en de Molenstraat is nu (1960) veranderd in een 
plantsoen met zwanen en eenden. Op het eind van de negentiende eeuw heeft Rijssen zich 
uitgebreid, toen hier de jute-industrie tot ontwikkeling kwam. De grondstoffen voor de fabriek 
moesten aanvankelijk uit Deventer gehaald worden, daar werden ze aangevoerd uit het verre 
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India. Belangrijk is Rijssen altijd als marktplaats geweest voor de veeboeren in de wijde 
omtrek. 

De stad ligt aan de voet van de Rijsserberg en men heeft dit bijzonder fraaie gebied bij de 
stadsuitbreiding volledig gespaard. Er is een recreatieterrein met het bosbad De Koerbelt. In 
het uitgestrekte bosgebied op de berghellingen zijn nog enkele steenfabrieken, die hun stenen 
bakken uit de keileem van de leemvelden van Borkeld en Elsen. De oude leemgroeven zijn 
inmiddels overwoekerd door allerlei onkruid en struikengewas. Ze zijn geheel opgenomen in 
het grote gebied voor toerisme. Het gebied is overal vrij toegankelijk. Dat geldt voor de bossen 
en de heide van de Rijsserberg, voor het Hollands Schwarzwald terzijde van de weg naar 
Markelo met de gemengde bossen en mooie leemputten en vijvers, voor de Brekeld met 
heuvelige heide, de Ravijntjes en het Rijssenseveld aan de andere kant op de westelijk helling 
van de berg en voor het landgoed Oosterhof aan de oostelijke rand van het stadje, aansluitend 
op mooie Volkspark. 

De havezathe Oosterhof is in de achttiende eeuw in zijn huidige staat gebracht en in de jaren 
zestig van de twintigste eeuw gerestaureerd. In het Volkspark het Parkgebouw: de schouwburg 
van Rijssen. In de stad zijn enkele antieke gevels (17e eeuws) aan de Wierdensestraat en de 
pelmolen bij de Regge met de Enterse zomp. Eens stoffeerden vele molens de bosrand van 
Rijssen. Wie van Wierden Rijssen binnenkwam, zag de prachtige molens hun ‘armen’ boven 
de bomen uitsteken. Aan de rechterkant, nog voor de veerbrug, zag men bij Schuitemaker een 
molen, die helaas al jaren verdwenen is. Links van de Wierdenseweg leek het een 
sprookjesland. Achter het houtgewas werd de oliepelmolen met aanleunend molenhuis 
zichtbaar. Achter een fraaie kastanjeboom verscholen stond vroeger aan de Molendijk de 
windkorenmolen van Muller (later Slaghekke). Tijdens een felle januaristorm in het jaar 1928 
werd van de molen een van de vier wieken afgerukt. Nog in hetzelfde jaar werd de stellingmolen 
gerestaureerd. 

De Twentse dorpen en stadjes bestonden anno 1800 meest uit boerderijen, die met de 
achterkant naar de weg stonden. Voor de grote achterdeuren lag een grote mestvaalt. Toen 
Willem de Clerq (zoon van de Amsterdamse graanhandelaar) in het jaar 1812 door Rijssen 
reed, vond hij dit het meest ellendige dorp dat hij kende. Daarna vergeleek hij alle dorpen 
steeds met Rijssen of Almelo: 'Ik heb Goor niet zo lelijk gevonden als Rijssen en de andere 
dorpen.’ Of de huizen van de bekende erven in de marken altijd op dezelfde plek hebben 
gestaan is nog een open vraag. Van meerdere huizen is overgeleverd dat ze ooit eens zijn 
verplaatst. De oude huisplaats, dikwijls bekend gebleven als 'olde hoesstee' is er het bewijs 
van maar het zegt niets over de tijd van verplaatsing. In de periode waarin de markebepalingen 
van kracht waren was de verplaatsingsvrijheid zeer beperkt: alleen binnen de erfomheining 
was het toegestaan. We spreken dan over het algemeen over de laatste vijfhonderd jaar. 
Oudere markebepalingen zijn niet bewaard gebleven. Toch zullen de erven met hun gebouwen 
zeker langer dan die vijf eeuwen hun vaste plaats hebben gehad. 

Rijssen heeft eeuwenlang de boeren geherbergd. Pas in de twintigste eeuw zijn ze verdwenen. 
Dat is enerzijds verwonderlijk, anderzijds begrijpelijk. Het is verwonderlijk dat de boeren toch 
bleven wonen binnen de toen aangebrachte bestrating, die de plaats van wal en gracht ging 
innemen. Aan de andere kant is het begrijpelijk. Niemand mocht zich vestigen buiten de stad 
want dat was grond van de marke. Trouwens, waarom zou de boer 'buiten' wonen? De meest 
elementaire levensbehoeften worden ter plaatse voortgebracht en vervaardigd. Bouwstenen en 
dakpannen worden geleverd door de steenbakkers, de brandstof werd betrokken van de 
turfstekers, kleding en schoeisel leveren de kleermakers, wevers en schoenmakers, de 
landbouwwerktuigen werden door de smeden gemaakt, hout haalde men dichtbij uit het bos, 
voor het bier zorgden de Rijssense bierbrouwerij, de molenaar leverde het meel waarvan 
'moeder de vrouw' brood en pannekoeken maakte. Al met al kan gezegd worden dat het voor 
de boeren (en voor de burgers) voldoende was. Meer eisen stelde de levensstandaard toen niet. 
Niet alleen de boeren hebben vee gehouden. Vrijwel elke ingezetene had wel een koestalletje 
achter het huis. Elke burger mocht tenslotte op de stadsweide een koebeest laten grazen. 
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Textiel en jute 

De textielfabriek van Leesemakers in Enter kreeg tussen de jaren 1850 en 1860 opdrachten 
van Ter Horst en Co voor het weven van jutte koffiezakken voor de Nederlandse 
Handelsmaatschappij. In 1880 werd door Van Heek & Co ten behoeve van Ter Horst & Co 
voor vijftigduizend gulden een fabriek aan de Rijssense Boomkamp overgenomen. Deze was 
onder de naam Ter Horst & Leesemakers opgericht door Derk Ter Horst samen met één van 
zijn medewerkers. Vanaf het begin was het niet goed gegaan met deze firma. De jutefabriek in 
Enter was geen voorbode van een grote industrialisering. Enter miste de toen zo noodzakelijke 
goede spoor- en wegverbindingen. En een Enternaar was ook geen geboren fabrieksarbeider. 

 

De jutefabriek van Ter Horst 

Twente was een welvarend hoekje van ons land, een gebied dat zijn producten leverde tot in 
de verste landen. Weekmarkten verrezen, landbouwverenigingen werden opgericht die 
voorlichting gaven over het nieuwe dat op dat gebied verscheen, tentoonstellingen werden 
jaarlijks gehouden, die getuigden van een voortdurende ijver op het gebied van akkerbouw en 
veeteelt. Parken werden aan de bevolking geschonken zoals het Volkspark te Rijssen, het 
Volkspark en het Ledeboerpark te Enschede. Dat alles en nog meer heeft Twente grotendeels 
te danken aan de mannen van de industrie en aan hun kapitalen. Het tij keerde zich en 
tegenwoordig weten we dat ook de industrieën in Twente grotendeels zijn verdwenen. Het 
rapport over de staking bij Ter Horst & Co te Rijssen (3 december 1906-28 april 1907) doet 
vermoeden dat het allemaal niet zo mooi is geweest als de fabrikanten ons willen doen geloven 
in de Staatsenquête van 1890. De conclusies uit het rapport melden dat de 
arbeidsomstandigheden slecht zijn in de fabrieken van Ter Horst & Co. Het werk in de fabriek 
is ongezond, het loon is te laag om van te leven en de werktijd is te lang. Ter verdediging van 
de firma kan gezegd worden dat zich in andere plaatsen in Twente hetzelfde voordoet. De firma 
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is ook verantwoordelijk voor de slechte toestand in veel huizen, waar noodgedwongen iets 
moet worden bijverdiend door middel van de huisindustrie of door agrarische activiteiten.  

Vanaf 1893 zien we dat de verhouding tussen patroons en arbeiders zich steeds meer 
verscherpt. Aanvankelijk zijn die verhoudingen nog patriarchaal maar ze bewegen zich steeds 
meer in de richting van een samenleving, waarin de arbeiders voor verbetering van hun 
omstandigheden gedwongen zijn een klassieke (klassen) strijd te voeren tegen de kapitalisten. 
De bewustwording van de Rijssenaren leidt tot de opkomst van de vakbonden. De staking, 
georganiseerd door de vakbonden, was onvermijdelijk geworden doordat de patroons, na 
aanvankelijk bereid te zijn geweest tot concessies, op een gegeven moment de hakken in het 
zand zetten. Voor een deel zal deze houding zijn ingegeven door hun relatie met Van Heek & 
Co te Enschede. Dit bedrijf heeft bij eerdere stakingen precies dezelfde houding aangenomen. 
De vastberaden houding van de fabrikanten lijkt te zijn ontstaan doordat ze beseffen dat een 
eventuele staking benut kan worden om het werk in de fabriek anders te organiseren. Het 
meergetouwenstelsel werd op die manier ingevoerd. Op het moment dat de nieuwe 
loonregeling werd meegedeeld kregen de arbeiders meteen te horen dat voortaan dit 
meergetouwenstelsel in werking zal treden. Bovendien is vanaf het begin van de staking steeds 
een groep werkwilligen bezig geweest de fabriek opnieuw in te richten. De afloop van het 
conflict werd niet alleen veroorzaakt door de keiharde opstelling van de fabrikanten maar ook 
door de tegenstelling tussen de arbeiders, die vanaf het begin af te zien is geweest. Een groot 
deel van de Rijssense arbeiders wilde niet deelnemen aan de staking. De fabrikanten konden 
deze tegenstelling uitbuiten en vervolgens rustig aanzien hoe steeds meer arbeiders de fabriek 
ingingen.  

 

Het conflict in de jutefabriek 

Aan het Rijssense arbeidsconflict ligt ook een politieke controverse (tegenstelling) ten 
grondslag tussen de Anti Revolutionaire Partij en de Liberalen. We zien dat deze tegenstelling 
zich op verschillende momenten manifesteert, bijvoorbeeld bij meningsverschillen tussen het 
gemeentebestuur en de firma over de manier waarop de openbare orde moet worden 
gehandhaafd. De staking is verloren. Veel Rijssenaren keren zich nu van de vakbonden af. 
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Binnen de Rijssense gemeenschap zijn diepe wonden geslagen. Een aantal stakers komt in 
Rijssen niet meer aan de slag en moet uitwijken naar het buitenland. De verhouding tussen 
Ter Horst & Co en een groot aantal werknemers is verstoord. De staking heeft nog lang 
nagewerkt in verhoudingen tussen Rijssenaren onderling. Waren de omstandigheden van de 
Rijssenaren acceptabel naar de maatstaven van 1906? Deze vraag moet negatief beantwoord 
worden. Het bronnenmateriaal laat een algemene veroordeling zien van de manier waarop de 
Rijssenaren moeten leven en werken. Het waren niet alleen de linkse bladen die fel van leer 
trokken, ook de protestanten en rooms-katholieken vonden het lot van de Rijssenaren 
onaanvaardbaar. De liberale bladen gaven stemden hiermee in, zij het dat ze een nuancering 
aanbrachten (luisterend naar de fabrikanten) dat de Rijssenaren zelf verantwoordelijk waren. 

De slechte omstandigheden waren te wijten aan de onzindelijke levenswijze van de bewoners, 
vonden de liberalen. Deze algemene veroordeling mondde uit in een behandeling in de tweede 
kamer op 24 december 1906, waarin de socialist Van Kol en de katholiek Aalberse de 
omstandigheden nog eens aan de kaak stelden. In het bijzonder de huisarbeid, het naaien 
van jutezakken wordt in deze zitting veroordeeld. De publieke opinie is zwaar op de hand van 
de Rijssenaren. Overal in Nederland werden steuncomités opgericht zodat het van begin tot 
eind de stakers niet aan geldelijke steun ontbrak. De staking in Rijssen stond niet op zichzelf 
maar was er één in een reeks van Twentse arbeidsconflicten, waarbij de laatste, de staking bij 
De Bamshoeve (Blijdenstein) in Enschede  enkele maanden daarvoor is uitgevochten. De 
beproefde werkmethode van de Twentse fabrikanten, de uitsluiting, zien we in Rijssen op 
kleine schaal terugkeren. 

Ter Horst & Co is een overheersende positie in Rijssen gaan innemen. Het bedrijf is uitgegroeid 
tot een grootindustrie waarmee zich geen enkel bedrijf in Rijssen kan meten en waaraan een 
school met tweehonderd kinderen, een ziekenfonds en een ondersteuningsfonds verbonden 
is. Ongeveer duizend Rijssenaren verdienen hun dagelijks brood in de fabrieken aan de Beek 
en aan de Boomkamp. Er wordt in het jaar 1888 ongeveer vier miljoen kilo garen gesponnen, 
waarvan zakken en pakdoek worden geweven. De firma is voor een deel overgenomen door 
Van Heek & Co en levert aan het Nederlandse ministerie van justitie en heeft goederen in 
consignatie (toezending van goederen voor de verkoop voor rekening van de toezender) in 
plaatsen als Baltimore, Philadelphia, Valparaiso, Havanna en Odessa. Nog in hetzelfde jaar 
krijgt de familie een flinke tegenslag te verwerken. Op 20 oktober overlijdt de oudste firmant, 
Gerrit Hendrik, hij is dan eenenveertig jaar oud. De zaken worden voortgezet door Auke Hayo 
die nu wordt bijgestaan door zijn veel jongere broer Jan, hoewel die nog niet in de firma wordt 
opgenomen. De twee moeten in de negentiger jaren veel moeite doen de firma op het oude 
niveau te houden. Hoewel Ter Horst & Co de enig overgebleven juteproducent van betekenis 
is, wordt toch steeds meer concurrentie ondervonden, voornamelijk van de jutefabrieken is 
Brits-Indië. Er moeten maatregelen genomen worden om de strijd vol te houden.  

In het begin van de jaren negentig worden meerdere spin- en weefmachines besteld en de 
Rijssense arbeiders moeten harder werken om hetzelfde loon te houden. Er ontstaat hierdoor 
nogal wat weerstand tegen de leiding van de firma. Een slecht jaar voor de jute-industrie is 
bijvoorbeeld het jaar 1891, het is het gevolg van het mislukken van de juteoogst. Hierdoor 
stijgen de prijzen van de grondstof zonder dat dit kan worden doorberekend in de prijzen en 
de producten. Ook het jaar 1893 is een ongunstig jaar voor de jute-industrie. Er heerst een 
financiële wereldcrisis en de grondstoffen stijgen in prijs. Toch bieden de fabrieken nog 
regelmatig werk aan ruim duizend arbeiders. Het aantal spillen in het bedrijf is uitgebreid tot 
ruim vijfduizend. De productie van garen is niet gestegen, ongeveer vier miljoen kilo. De crisis 
zet door in het jaar 1894 en treft vooral de jute-industrie. De productie is minder dan de 
voorgaande jaren. De prijs van ruwe jute is hoog terwijl de vraag naar garen en doek 
verminderd. Eén van de oorzaken van de geringe vraag is onzekerheid over nieuwe tariefwetten 
die de Verenigde Staten gaan hanteren. Hogere tarieven zouden een ongunstige invloed 
kunnen hebben op de afzetmogelijkheden in dit land. De fabrieken van Ter Horst & Co staan 
een gedeelte van het jaar stil. De arbeiders zijn ontevreden, in de zomer vindt een staking 
plaats. In de tweede helft van het jaar komt er een opleving. Er komt vraag uit Brazilië en 
Argentinië waardoor de prijzen niet verder zakken, in september stijgen de prijzen zelfs. In de 
Verenigde Staten worden nieuwe tarieven aangenomen,  jutegoederen kunnen in het vervolg 
vrij worden ingevoerd. Het kolenverbruik in dit jaar is ongeveer driehonderdduizend kilo. Het 



17 

 

aantal arbeiders is gestegen tot ongeveer elfhonderd. Vanaf het jaar 1895 gaat het weer beter 
met de jute-industrie. Vooral het jaar 1897 is, door lage grondstofprijzen, een gunstig jaar. 
Een nadeel is dat de vraag naar juteartikelen niet levendig is. De Verenigde Staten die de 
markt beheersen bieden opnieuw onzekerheid over verandering van de tariefwet. De Europese 
jute-industrie moet bovendien opboksen tegen, inferieur geachte, producten uit Brits-Indië. 
De fabrikanten zijn gedwongen zich meer op fijnere weefsels, fancy-goods, toe te leggen. Ter 
Horst & Co is de enige jutespinnerij in Nederland met ruim vijfduizend spillen. In het jaar 
1898 neem ter Horst & Co deel aan de Wereldtentoonstelling in Parijs. De inzending wordt 
met goud bekroond. Wat betreft de jutebranche zijn er dit jaar en het volgende vooral klachten 
over de prijzen en kwaliteit van de ruwe jute die als grondstof wordt gebruikt. Over het 
algemeen is de kwaliteit van de jute slecht doordat ze te nat en te frauduleus wordt ingepakt. 
Bovendien wordt nog steeds concurrentie ondervonden van de Brits-Indische producten. De 
handel met de Verenigde Staten ligt stil door de oorlog met Spanje om Cuba en de Filippijnen. 
In de Rijssense jutefabrieken hebben elfhonderd arbeiders geregeld werk. Er wordt voor zowel 
het binnenland als het buitenland gefabriceerd.  

 

Villa de Eschhorst, Ter Horst 

In de volgende jaren zijn de moeilijkheden in de jute-industrie van dezelfde aard als de jaren 
daarvoor. Toch blijft de productie van de firma Ter Horst & Co gestadig vooruitgaan. Een jaar 
later komt er een weefgetouw bij en komt de productie van garen zelfs op vijf miljoen kilo. 
Ondanks moeilijkheden van diverse aard in de volgende jaren (hoge prijzen en slechte kwaliteit 
van de ruwe jute, moeilijkheden met de koleninvoer en lage prijzen voor juteproducten), slaagt 
Ter Horst er toch steeds in de productie te verhogen. In het jaar 1904 wordt begonnen met 
een uitbreiding en verbouwing van de fabriek aan de Boomkamp, die in het jaar 1905 
gereedkomt. Er komt een nieuwe stoommachine van zevenhonderdvijftig pk. Het aantal spillen 
in deze fabriek wordt uitgebreid tot vierduizendzeshonderdvierenveertig en het aantal 
weefgetouwen tot honderdenveertig. In de beide fabrieken staan nu zevenduizend 
vierhonderdzestig spillen en driehonderdtien weefgetouwen. De nieuwe fabriek heeft 
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gedurende de verbouwing niet lang hoeven stoppen. De garenproductie bedraagt in het jaar 
1905 ruim vijf miljoen kilo. Het kolenverbruik is vierhonderd ton. Naast het ziekenfonds en 
een fabrieksschool is aan de firma Ter Horst & Co nu ook een pensioenfonds en een 
ondersteuningfonds, een naaischool en een muziekvereniging verbonden. Een zeer goed jaar 
voor de jute-industrie is het jaar 1906. De firma Ter Horst & Co heeft echter het nadeel dat 
door de stakingsgeruchten die vanaf augustus opduiken, veel klanten aarzelen hun order te 
plaatsen. Ook het jaar 1907 zet gunstig in voor de industrie. Inmiddels is echter de 
werkstaking uitgebroken en is Ter Horst & Co van mededinging uitgesloten. 

De omstandigheden in het bedrijf van de firma Ter Horst & Co komen aan de orde in de 
Staatsenquete van het jaar 1890. In Rijssen wordt de arts Gerhardus Hendrik Immink 
ondervraagd, evenals de directeur van de nieuw fabriek (Boomkamp), Joost Koenderink en de 
directeur van de oude fabriek (Beek), Hendrik Aalders. Uit de arbeiders worden de wevers 
Mannus Nijkamp en Hermannus Bruins, dagloner Jan van den Berg Gz. en Jan Kreykes, die 
werkzaam is in de kalenderij, uitgekozen. Directeur Koenderink vertelt dat de arbeiders elke 
dag elf uur in de fabriek werken en een schafttijd van een uur hebben, een tijd die volgens 
hem lang genoeg is. De meeste arbeiders gaan in dat uur naar huis om te eten. Enkelen wonen 
buiten Rijssen en blijven over maar er is geen schaftlokaal. Nachtwerk wordt in de fabriek 
alleen verricht om reparaties uit te voeren en zondagswerk alleen om de ketel schoon te 
maken. Protestantse arbeiders hebben op biddagen en dankdagen een paar uur vrij. De 
fabrieken stoppen dan van half negen tot ’s middags één uur zodat de arbeiders naar de kerk 
kunnen gaan. De arbeiders die absoluut niet gemist kunnen worden moeten terugkomen, 
anderen mogen de hele dag wegblijven. De lonen worden berekend per stuk of per kilo, vaste 
werklieden zijn in daghuur. Ook de bazen worden betaald naar het aantal stukken dat 
geweven of het aantal kilo’s dat gesponnen wordt. Voor de meesten is hierbij een minimumloon 
van zes gulden per week gewaarborgd.  

In de weverij werken bijna uitsluitend mannen, er zijn twee vrouwen. De andere arbeiders en 
de arbeidsters verdienen minder dan de wevers, de spinsters bijvoorbeeld verdienen vier 
gulden per week. Het loon wordt uitbetaald in Nederlands geld, op maandagavond voor de 
weverij, op dinsdagavond voor de spinnerij. Er bestaat geen fabrieksreglement maar het komt 
wel voor dat boetes aan de arbeiders worden opgelegd, bijvoorbeeld wanneer ze te laat komen 
of fouten maken. Vloeken in de fabriek, ook door de bazen, is verboden. De boetes worden 
opgelegd door de bazen en aan de directeur ter uitvoering voorgelegd. De gelden hiervan 
komen in het ziekenfonds terecht. De arbeiders kunnen zich bij de directeuren of bij de 
firmanten beklagen wanneer ze menen onrechtvaardig behandeld te zijn. Dit komt echter 
zelden voor. 

Om op de fabriek toegelaten te worden moeten de kinderen een examen afleggen dat door de 

hoofdonderwijzer van de openbare school wordt afgenomen. De eisen die hiervoor gesteld 

werden zijn: goed lezen en schrijven en vier rekenkundige hoofdbewerkingen kunnen 

toepassen, zodat op de fabrieksschool het herhalingsonderwijs gevolgd kan worden. In het 

jaar 1890 gaan de jongens en meisjes van school af als de onderwijzer hun ontwikkeling 

voldoende acht. Aan het bedrijf is een ziekenfonds verbonden. Het is een initiatief van de 

arbeiders en het beheer is bij de directeuren van de beide fabrieken en de bazen. Van het loon 

van de arbeiders wordt wekelijks twee procent afgehouden tot een maximum van twaalf cent. 

Ze ontvangen bij ziekte geneeskundige hulp, geneesmiddelen en het halve weekgeld. De 

arbeiders kunnen bij ongelukken geen beroep doen op het ziekenfonds. Ook bestaat er een 

afzonderlijk fonds voor gehandicapten en oude vrouwen waarin door de arbeiders twee cent 

per week wordt gestort. Wie daartoe door de bazen wordt aangewezen ontvangt éénvijftig of 

twee gulden ondersteuning. Aan sommige oude werklieden wordt pensioen uitbetaald hetgeen 

geheel buiten enig fonds om gebeurt, het is de ‘vrijgevigheid van de bazen’. 

 

De leden van de enquêtecommissie constateren dat in de fabrieken van Ter Horst & Co in het 

algemeen goed is gezorgd voor de omheining van gevaarlijke machinedelen. Spoelvangers aan 
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de weefgetouwen zijn er echter niet. Het gebeurt volgens de directeur zelden dat er spoelen 

uitschieten. Het smeren van de stoommachine wordt alleen gedaan als de machine stilstaat. 

De enquêtecommissie heeft aanmerkingen op de arbeidsomstandigheden in de kraskamer, 

waar veel stof ontwikkeld wordt. Er zijn alleen luchtkokers aanwezig en geen stofzuigers. Men 

is van plan een krasserij in de open lucht binnen de omheining aan te leggen. De fabriek 

wordt met gas verlicht, hetgeen  in het begin van de herfst, wanneer ’s avonds de verlichting 

wordt aangestoken, tot gevolg heeft dat de temperatuur in het gebouw nogal oploopt. In de 

winter is daarvan niets te merken. Drinkwater is in de fabriek niet aanwezig, het wordt 

gehaald uit de stadspomp. In de fabriek staat het drinkwater in overdekte vaten met een kraan 

erin. Het wordt verschillende malen per dag ververst. 

 

 

Het personeel van Ter Horst 

De Rijssense arts Gerhardus Immink is niet gelukkig met het feit dat de kinderen al op hun 
twaalfde naar de fabriek gaan. Hij vindt dat te jong en zou liever zien dat de kinderen met 
veertien jaar beginnen te werken. Toch is hij van mening dat de jongens en meisjes die bij Ter 
Horst & Co werken er over het algemeen tamelijk goed uitzien en dat hun lichamelijke 
toestand de eerste jaren niet achteruit gaat. De kinderen worden niet geneeskundig gekeurd 
wanneer zij beginnen te werken. De kindersterfte is in gezinnen waarvan de vrouw werkt 
groter dan in andere gezinnen. Vrouwen die spoedig na de bevalling weer aan het werk gaan 
hebben een oppasoma en geven het kind borstvoeding in de ochtend voor het werk, tussen de 
middag en in de avond. Het kind heeft hier echter niet genoeg aan. De arts vindt dat een 
getrouwde vrouw thuis hoort om het huishouden te doen. Hij is echter niet van mening dat 
de huisgenoten, behalve de baby, lijden onder het werk van de werkende moeder. Het is hem 
niet opgevallen dat het misbruik van sterke drank groter is in gezinnen waarvan de vrouw in 
de fabriek werkt, dan in andere gezinnen. Immink stelt dat de fabrikanten de laatste tijd 
strengere maatregelen hebben genomen door de vrouwen gedurende een tijd voor en na de 
bevalling uit de fabriek te weren. Men is zelfs van plan langzamerhand de getrouwde vrouwen 
helemaal uit de fabriek weg te houden. 
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Op 10 april 1893 deelt de firma mee, naar het voorbeeld van Van Heek & Co te Enschede, een 
volkspark te willen stichten. Zij heeft daarvoor een gedeelte van de gemeenteweide, de Mors 
op het oog, de Mors is eigendom van de gemeente Rijssen. Bij dit volkspark zal een gebouw 
voor ontspanning van de arbeiders komen waar geen sterke drank geschonken mag worden. 
Juist bij dit initiatief blijkt dat het niet helemaal pais en vrede is tussen de firma en de 
Rijssenaren. Het plan valt helemaal verkeerd bij een deel van de bevolking. Sommigen zijn 
bang dat het volkspark onzedelijkheid in de hand zal werken en verstoring van de 
zondagsrust. Anderen vrezen dat de ‘revolutiegeest’ aangewakkerd zal worden. In de gemeente 
circuleren al snel twee verzoekschriften, één voor en één tegen de komst van het park. Ter 
Horst voelt zich martelaar en doet verslag aan de financiers uit Enschede. De Rijssense 
gemeenteraad verwerpt het plan en Ter Horst ziet voorlopig af van het plan. Ook hierna zien 
we de tegenstellingen tussen de bevolking en de fabrikant.  

 

Op weg naar het werk in de jutefabriek 

Het jaar 1894 was een ongunstig jaar voor de jute-industrie en de beide fabrieken liggen 
noodgedwongen een aantal maanden stil. Dit leidt tot confrontaties tussen arbeiders en 
fabrikant. Op 11 juli vormt zich een grote volksoploop die met hulp van de politie uit elkaar 
wordt gedreven en pas in de avond is de orde hersteld. Om nieuwe rellen te voorkomen worden 
militairen in Rijssen ingezet. Er komt uit Deventer een acht en twintig man sterk detachement 
huzaren. Een paar maanden later heerst er opnieuw onrust. Er breekt een werkstaking uit 
onder de fabrieksarbeiders. De Rijssense veldwachter krijgen assistentie van 
marechausseebrigades uit Almelo en Markelo, daardoor worden ongeregeldheden voorkomen. 
Overleg tussen fabrieksarbeiders en fabrikant leidt tot een oplossing.  

Vanaf het jaar 1895 ontstaan nieuwe moeilijkheden. In de weverijen zijn de arbeiders gewend 
één weefgetouw per persoon te bedienen. In veel fabrieken in Twente is het de gewoonte dat 
de wevers aan twee of meer touwen werken. Ter Horst probeert ook in haar fabrieken dit 
meergetouwenstelsel in te voeren. Volgens de arbeiders is die manier van werken niet 
mogelijk. Ze vinden dat het wel mogelijk is in de katoenweverij maar niet in de jute omdat de 
stof te zwaar is. In de jaren die volgen leidt dit meningsverschil steeds weer tot nieuwe 
conflicten. Het hogere loon dat de wevers bij de invoering van het tweegetouwenstelsel zouden 
verdienen, kan hen niet van hun overtuiging afbrengen. In het jaar 1900 staan daarom zelfs 
een aantal looms (stoomweefgetouwen) onbemand. In dat zelfde jaar wordt voor het eerst door 
sociaal-democratische textielarbeidersbond De Eendracht begonnen met het werven van 
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leden. Resultaat levert dat voorlopig niet op. De christelijke vakbond Unitas verliest daardoor 
haar interesse in Rijssen. 

We zien dat de verhoudingen in Rijssen verschuiven. Van een patriarchale relatie tussen de 
fabrikanten en de werknemers, waarbij gezamenlijk wordt geijverd voor betere 
levensomstandigheden, ontstaat een meer moderne verhouding. De arbeiders moeten voor 
verbetering van hun lot vechten tegen hun patroons. Het is de klassieke tegenstelling tussen 
de proletariërs en kapitalisten. Hierbij hoort onvermijdelijk de opkomst van de 
vakverenigingen. Ze vechten voor betere arbeidsomstandigheden die in de overige fabrieken 
in Twente wel zijn verbeterd, echter niet in Rijssen. Er is al in jaren geen loonsverhoging 
geweest. De loonbeweging krijgt steun van de Almelose jurist mr. G.J. Sybrandi, lid van de 
Antirevolutionaire Partij. In het Twents Volksblad publiceert hij een aantal artikelen over de 
misstanden in Rijssen. Hij stelt dat de lonen die in Rijssen verdiend worden in vergelijking 
met de omliggende plaatsen, veel te laag zijn. Hij geeft een loonstaat waaruit blijkt dat de 
lonen in Rijssen variëren van een gulden tachtig per week voor een twaalfjarig meisje tot negen 
gulden per week voor een wever die zonder hulp twee getouwen bediend. Volgens Sybrandy 
zijn na de enquête van het jaar 1890 in verschillende Twentse fabrieken verbeteringen 
aangebracht, maar niet in Rijssen. Hij keert zich scherp tegen de huisarbeid die in Rijssen 
verricht wordt. Het naaien van jutezakken door vrouwen en kinderen thuis gaat ten koste van 
de gezondheid en van het gezinsleven. Er moet wel wat bijverdiend worden want van het 
hongerloon kan men niet leven. De fabrikant schrikt van de loonbeweging die de rust in hun 
‘juteparadijs’ verstoort. Ze doen opnieuw een concessie. Ze komen terug op hun aanvankelijke 
weigering het loon van de laagstbetaalde vaste arbeiders aan te passen. In juni worden de 
lonen van vijf gulden en een en dertig cent verhoogd naar zes gulden en dertien cent. Bedenk 
dat er zesenzestig uur per week werd gewerkt! Bovendien wordt tot verbazing van de 
Rijssenaren wanneer de fabriek enige uren stilstaat, schadevergoeding gegeven voor gederfd 
loon, iets dat nooit eerder was gebeurd.  

De woon- en leefomstandigheden zijn slecht, pleinen en straten zijn vervuild, de kwaliteit van 
het drinkwater laat te wensen over. De werktijd is lang en bovendien zijn de lonen onvoldoende 
om in het levensonderhoud te voorzien. Het werk in de jutefabrieken is ongezond. Het 
sterftecijfer ligt in Rijssen ver boven het landelijke gemiddelde. Bovendien zijn er veel gevallen 
van tbc, jutestof wordt genoemd als één van de oorzaken. In de zomer van het jaar 1906 wordt 
duidelijk dat de Rijssenaren verbetering van hun omstandigheden willen. Ze melden zich 
massaal aan bij de vakbonden en gaan over tot het stellen van looneisen. Op 3 december 1906 
is het zover, de jutefabrieken in Rijssen staan stil. In Rijssen ontstaat een felle strijd, niet 
alleen tussen de arbeiders en fabrikanten, ook tussen de arbeiders onderling. Het conflict zal 
bijna vijf maanden in beslag nemen. Er volgt een bemiddelingspoging van burgemeester 
Teunis Lodder. Een commissie uit de burgerij probeert een gesprek tussen de firma en het 
stakingscomité tot stand te brengen. Dit lukt maar het gesprek levert niets op. Dan worden 
twee nieuwe bemiddelingspogingen ondernomen, ditmaal door landelijk bekende politici 
onder wie het tweede kamerlid voor de Anti Revolutionaire Partij: P. van Vliet en de voorzitter 
van de Diamantbewerkerbond: Henri Polak. Zij doen een bod waarbij de stakers ongeveer vijf 
en twintig procent van hun oorspronkelijk eis zullen krijgen. Ter Horst heeft overleg met Van 
Heek te Enschede en ze wijzen ook dit bod af.  
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Einde werktijd, de mensen gaan naar huis 

Vanaf het begin van de staking komt er financiële steun uit het hele land, ook uit de Twentse 
gemeenten als Nijverdal, Almelo en Enschede. In het begin komen de socialistische 
organisaties over de brug, later ook de christelijke en rooms-katholieke. Opvallend is dat zelfs 
de grote antirevolutionaire voorman en ex-minister president Abraham Kuyper zich voor de 
Rijssense staking inzet. Met ingang van 1 februari 1907 ontslaat Ter Horst ongeveer 
honderdveertig arbeiders die vanaf het begin van de staking steeds hebben doorgewerkt. Zij 
zijn met te weinig om het werk te kunnen voortzetten en moeten zelf voor meer arbeiders 
zorgen. Daarop wordt een actie gestart om zoveel mogelijk arbeiders de fabriek in te krijgen. 
Honderdzeventig mensen gaan weer aan het werk. Al spoedig worden zij gevolgd door anderen. 
Stakers en werkwillenden komen daardoor steeds scherper en gewelddadiger tegenover elkaar 
te staan. Tal van incidenten vinden plaats. De fabrikant speelt een actieve rol in de 
bescherming van de werkwilligen. Op woensdag 27 februari is het aantal arbeiders 
aangegroeid tot driehonderd en tien. Sommige stakers verlaten Rijssen en zoeken elders werk. 
Op 9 maart meldt de firma opnieuw dat het meergetouwenstelsel wordt ingevoerd en dat voor 
een aantal stakers geen plaats meer zal zijn in de fabriek. Burgemeester Lodder verzoekt de 
Rijssense arts baron Van Utenhove een nieuwe bemiddelingspoging uit te voeren. Ook deze 
poging loopt op niets uit. Uiteindelijk moeten de bonden erkennen dat de strijd verloren is. 
Op 26 april 1907 geven de stakers zich over en melden zich weer bij de fabriek. Honderdvijftig 
mensen worden geweigerd, het betreffen vooral de leiders van het stakingscomité. Ook een 
aantal zieke werknemers en ouderen worden niet meer toegelaten. Een groep ex-stakers 
vertrekt naar Duitsland, waar zij werk vinden in de jutefabriek te Ahaus. 

Sommige Rijssenaren verrichten werk aan huis voor de fabriek, het naaien van zakken wordt 

in ongeveer tweehonderd huisgezinnen beoefend. Het is stukwerk, een ‘vlijtige’ vrouw kan er 

vijftig tot zestig cent per dag mee verdienen en het huishouden er nog bij doen, vindt directeur 

Koenderink van Ter Horst & Co. Ook worden er jonge kinderen gebruikt voor het naaien van 

de zakken. Koenderink denkt niet dat dit een ongunstige invloed op het schoolbezoek heeft 

omdat de mensen hun kinderen niet thuis durven houden. De kinderen zijn bestemd voor de 

fabriek maar worden bij onvoldoende leerprestaties niet toegelaten. Volgens Slicher van Bath 

is dit bijverdienstensysteem ontstaan toen Overijssel zich in de zeventiende en achttiende 

eeuw herstelde van de grote verwoestingen van de Tachtigjarige Oorlog. Het economisch leven 

was erop gericht om zelf in de eigen behoeften te kunnen voorzien. Dit gold zowel voor de 

boerenhoeven als voor de stadjes. De boer verbouwde haver voor zijn eigen paarden en vlas 

allereerst voor eigen gebruik. De landbouw zelf kon geen bevolking meer opnemen omdat 

uitbreiding van de bouwgronden door de marken zoveel mogelijk werd tegengegaan. Vandaar 
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dat behalve met weven ook geld verdiend werd met spinnen, klompenmaken, schoenmaken, 

schipperij, vervoer van goederen met paard en wagen. Zo looiden rond het jaar 1800 de 

schoenmakers hun eigen leer en er werden al in het jaar 1809 vanuit Twente veel klompen 

uitgevoerd naar Friesland en Holland. 

 

 

De afbraak van de jutefabriek 

 

Behalve één van de grootste stakingen van ons land heeft Rijssen ook andere vormen van 

oproer gehad. Het slachthuisschandaal bijvoorbeeld, tachtig jaar geleden. Er kwam van 

overheidswege een centraal slachthuis, maar de slagers wilden er niet slachten. Er volgde een 

periode van koppigheid en verzet. Slager Tusveld, die het langst weerstand bood, ging 

uiteindelijk failliet. 

 

 

Tichelwerken 

 
Een der oudste bestaansmiddelen van de Rijssense bevolking is het steenbakken. De 

grondstof hiervoor had men bij de hand en werd gevonden op De Brekeld, de zuidoostelijke 

helling van De Es. Onwillekeurig zijn we geneigd te denken dat de ravijntjes daar ontstaan 

zijn door de werking van gletsjers in de ijstijd. Ze zijn echter het werk van mensenhanden en 

niet van natuurkrachten. Hier werd vroeger de klei gegraven die gebruikt werd als grondstof 

voor het steenbakken. De klei dateert niet uit de ijstijd maar is van oudere herkomst. Ze was 

niet geelgrijs en vol keien, echter donkerblauw en vet, zo vet dat ze soms op het water bleef 

drijven. Ze is ontstaan toen ons land nog onder de zeespiegel lag en de kustlijn ergens diep 

in Duitsland liep. Overal waar die oude blauwe zeeklei niet te diep lag werd de spade in de 
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grond gezet. De zware klei moest met de spade gedolven worden. Het was moeizaam werk, het 

werd gedaan, generatie op generatie. In hobbelige wagens werd de vette massa dwars door de 

bossen bomen naar het fabrieksterrein vervoerd. 

 

 

Smalspoor met leem naar de tichelfabriek van Struik en Ten Bolscher. 

 

Meer dan anderhalve geleden waren er omstreeks vijftig kleine tichelwerken in West-Twente. 

Ze waren veelal niet groter dan een kleine boerderij. De steenfabrikanten hadden vaak ook 

nog een lapje bouwland en wat vee om rond te kunnen komen. De blauwe klei was vlak in de 

buurt. Met assistentie van familieleden, buren of kennissen werd een veldoven opgebouwd 

waarin de gedroogde vormen tot klinkers werden gebakken. In 1857 produceerden de 46 

steenbakkerijen/veldovens in totaal 24.000.000 stenen. Er werkten 276 mannen, 46 vrouwen 

en 138 kinderen in de steenbakkerijen. De mannen verdienden 18 cent per 1000 stenen. De 

vrouwen kregen 7,5 cent en de kinderen 7 cent. De oude leemvelden op de Borkeld en bij 

Elsen raakten in deze periode uitgeput. Een aantal kleinere tichelwerken werd opgedoekt. 

Maar anderen gingen door met stenen bakken en haalden de benodigde keileem ten zuiden 

en oosten van het stadje uit de bodem. In de Groene Kruis bossen en het Hollands 

Schwarzwald liggen nog enkele vijvers als tastbaar bewijs. 

 

Langzamerhand raakte de klei uitgeput. Nu liggen de groeven verlaten, behalve zomers als 

toeristen de ravijnen gaan bezoeken vanwege het natuurschoon. De steenbakker was toen 

aangewezen op de keileem dat hij van verre moest halen. Deze keileem is, in onderscheiding 

met klei, wel in de ijstijd ontstaan. Toen gletsjers ver over ons land schoven en daarbij de 

keileem achterlieten  een soort verpulverd gesteente, afkomstig uit Scandinavië. De keileem 

wordt tegenwoordig nog gebruikt als grondstof voor de baksteenindustrie, hoewel ze minder 

goed is dan de blauwe zeeklei. De leemgroeven liggen in De Hoch, een gebied ten zuiden van 

Rijssen. Voor het leemvervoer legde men smalspoorrails aan die op verschillende plaatsen het 

bos doorkruisen. 
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Reeds vroeg had de mens kunstmatige huisvesting nodig, immers hij beschikte lang niet 

overal over holen en grotten. Eén van de eerste bouwsels was de kleihut, een maaksel van 

palen en twijgen. De wanden werden bestreken met klei die aan de oever van een rivier of 

meertje werd gevonden. De zon zorgde er dan wel voor dat ze droog en hard werd. Een 

toepassing van klei die de onze dicht benadert vinden we in de Bijbel. In Exodus verhaalt de 

schrijver ons de onderdrukking van het volk Israël in Egypte. Het volk moest er 

voorraadsteden of schatsteden bouwen voor de farao (1500 voor Christus). Men bakte de 

stenen van klei vermengd met stro. Na het vormen en drogen werden ze in de zon of het vuur 

gebakken. Ze zagen er wat kleur en grootte betreft uit als onze oude zware roggebroden. Een 

steen woog veertien kilo en had de afmeting van vijftien bij veertig centimeter. We zien dat de 

bakstenen zeer oud zijn. Iemand uit de baksteenwereld zei het zo: 'Als de baksteen in onze 

tijd uitgevonden zou worden, dan zou dat de grootste uitvinding der eeuwen en de grootste 

sensatie van de bouwmarkt zijn.’  

 

 

 

Tichelwerken van Struik en Ten Bolscher 

 

Wanneer we zo'n honderd jaar teruggaan in de geschiedenis van Rijssen dan zien we dat daar 

ongeveer vijftig tichelwerken waren. Ze lagen her en der verspreid tussen de boerderijen en 

verschilden daarvan ook nauwelijks in grootte. Meestal was de eigenaar daarbij boer, hij bezat 

dan een stukje grasland en een koe. Zoals reeds boven gezegd werd de keileem door 

smalspoortreintjes naar het fabrieksterrein vervoerd. In De Hoch werd de leem gegraven met 

behulp van een kleibaggermachine. De leem werd van de bodem en de wanden van de 

afgraving geschuurd en in kipkarretjes (kar met kantelbare bak) gestort.  

 

Hoewel hun voornaamste afzetgebied ten oosten van Almelo ligt kunnen de steenbakkers niet 
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profiteren van de aanleg van de spoorweg, de tarieven zijn te hoog. De steenbakkers wisselen 

de goede jaren af met slechte. Een natte zomer, zoals 1893 er een was, werkt nadelig op de 

productie en dus op de prijs van geleverde stenen. In het jaar 1900 verschafte de 

steenproductie, niet meer zo bloeiend als voorheen, aan honderdentwintig personen werk 

waaronder een twintigtal vrouwen. Er zijn in totaal twaalf steenfabrieken die samen zes 

miljoen stenen produceren. Van de fabrieken hebben er drie een stoomketel en stoken met 

steenkolen, de ander stoken hun steenovens met turf. In het jaar 1901 worden acht miljoen 

stenen geproduceerd. Een groot deel hiervan blijft in Rijssen, de rest wordt per as en per spoor 

naar Almelo, Hengelo, Enschede en Delden vervoerd.  

 

Het gemiddelde weekloon van een man in een steenfabriek bedraagt acht tot negen gulden, 

een vrouw verdient ruim de helft minder: drie gulden zestig tot vier gulden. Nadelig voor de 

arbeiders is dat de uitbetaling nog steeds plaats vindt in Pruisische munt. In het jaar 1901 

ontstaat hierdoor ontevredenheid en wordt op een drietal fabrieken gestaakt. De kwestie 

wordt spoedig in de minne geschikt. De fabrikanten besluiten aan de eisen van de arbeiders 

toe te geven en betalen voortaan uit in Nederlands geld.  

 

Voor de Rijssense steenbakkerijen zijn de jaren 1902 en 1903 twee slechte jaren. In de eerste 

vindt wel een productie van zeseneenhalf miljoen stenen plaats maar deze blijven voor het 

grootste deel onverkocht. Er wordt te weinig gebouwd en de concurrentie wordt sterker. In 

Rijssen worden de vormen met de hand gevuld, veel bedrijven buiten Rijssen produceren 

machinaal nettere stenen oplevert. In het jaar 1903 heeft bovendien het slechte weer een 

nadelige invloed op de, hetgeen grotere en productie.  

 

Een ander probleem waar de steenbakkers mee hebben te kampen is het jaar na jaar 

schaarser worden van de grondstof. In de omgeving van Rijssen is langzamerhand geen klei 

of leem meer te vinden. Op de bedrijven heerste nog de oude patriarchale verhouding tussen 

werkgever en werknemer. Allen werken naast elkaar, allen zitten onder de leem of zijn 

roodgekleurd door de steenstof. Wanneer we nu in De Hoch komen zien we enkele draglines 

die de leem graven en in vrachtauto's storten. De smalle spoorlijntjes zijn bijna allemaal 

opgebroken. Een verfraaiing van het natuurschoon? Och, ze hoorden erbij, ze pasten in het 

landschap net als vroeger de 'tichelwoarken' met hun bemoste pannendaken en heldere 

steenhopen. 

 

Nee, ze waren niet storend en overheersend in het landschap. Maar… laat ik niet romantisch 

worden. De veranderingen gingen door, ook in het droogproces. De gevormde stenen gaan nu 

rechtstreeks naar de drooginrichting waar ze na achtenveertig uur klaar zijn om gebakken te 

worden. De productie hoeft niet onderbroken te worden door slecht weer. De leem heeft men 

nu opgeslagen in een mengkelder van waaruit ze naar de vormmachine gaat. De tunneloven 

is praktisch volautomatisch. Wel is er een stoker die nu achter een schakelbord met lampjes 

en knoppen zit. Aan het eind van de negentiende eeuw raakt de klei op in Rijssen. De 

ondergang van de steenindustrie in Enter staat voor de deur.  In Rijssen vinden ze op het 

laatste moment een nieuwe voorraad klei in De Hoch en kunnen blijven draaien. 

 

In februari 1863 begon Willem Struik (de Plesse) die in de Elsenerstraat hoek Oranjestraat 

woonde, een steenfabriekje aan de Enterstraat op de plek waar nu de Gamma is gehuisvest. 

Nog geen maand later begonnen de zwagers Rutgert en Hendrikus Baan (de Tojn) een nieuwe 

steenfabriek op de Brekeld. In 1892 waren het de drie broers Ten Bolscher (de Jaejs) die zich 

vestigden naast Willem Struik, op dezelfde dag dat Ten Hove (de Klitse) een steenfabriekje 
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begon aan de Brekeldlaan. De families Baan en Ten Hove, die al vanaf 1820 "tichelden", 

fuseerden in 1924. Rijssen telde omstreeks de eeuwwisseling in totaal nog 13 steenfabriekjes 

met 76 werknemers. 

 

 

 

Leemkoele 

In de jaren dertig waren er nog vier steenfabrieken over: de gebroeders Gerard en Mans 
Struik en de gebroeders Ten Bolscher aan de Enterweg en de families Baan en Ten Hove aan 
de Brekeldlaan en Smeijers en Voortman aan de Markeloseweg. De meest vooruitstrevende 
steenfabrikanten waren de gebroeders Struik. Waar anderen werkten met draad voor het 
snijden van steenvormen uit leem, schaften zij zich voor duizenden guldens (een kapitaal in 
die dagen) een zogenoemde vormbakpers aan. Dat was uniek en zorgde voor een hogere 

productie, zonder dat de arbeiders zich hiervoor meer moesten inspannen. 

Het smalspoor dat via de Oude Markeloseweg richting de Hocht liep, waar de keileem werd 
gegraven, heeft tot midden jaren zestig dienst gedaan. Toen werden de locomotiefjes die 
sedert de jaren tien zich door het Hollands Schwarzwald slingerden met 46 kiepkarretjes 
afgedankt, en werd het leem met vrachtwagens uit de Hocht gehaald. In 1969 zette de 
steenfabriek van Struik de productie stop in het kader van de sanering van de Nederlandse 
baksteenindustrie, die in een benarde positie verkeerde. Struik had nog negen mensen in 
dienst. De verplichting tot stopzetten gold voor tien jaar. Begin jaren tachtig stopten ook de 
gebroeders Ten Bolscher en de firma Baan en Ten Hove met de productie van stenen. 
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Wat je moet weten  

Na de verwoesting van de Sint Theunis Cappelle moest Enter het geruime tijd zonder kerk 
stellen. Men ging in Rijssen naar de kerk. In 1824 kreeg de parochie van Enter de eerste 
herder en leraar: pastoor Eenhuis. Hij bouwde een nieuwe kerk – ontworpen door ingenieurs 
van het departement van waterstaat en met subsidie van diezelfde waterstaat – die in 1924 
werd vervangen door de huidige kerk. 

Behalve de hoofdwegen waren er secundaire wegen, zoals van Ommen via de Hellendoornse 

brug over Notter naar Rijssen. Of van Rijssen via Enter en Binnengait naar Delden. Of van 

Holten over het Rijssense veer naar Almelo. 

De Fransen hielden van registratie. Men wilde weten hoeveel kruiwagens er in elke gemeente 
konden worden geproduceerd. Rijssen meldt dat de timmerlieden schatten dat ze er drie per 
week kunnen maken. Duidelijk diende te worden hoeveel neringdoenden er waren, welke 
waterwegen en landwegen, waarmee de bevolking zich voedde, welke kleding men droeg, 
hoeveel wezen er waren om eventueel een huwelijk aan te gaan met soldaten van het Franse 
leger. 

Enter werd in het jaar 1811 bij Rijssen gevoegd, net als Elsen. De Entersen werd niet naar 
hun mening gevraagd. Zes Entersen namen zitting in de gemeenteraad van Rijssen: Hendrik 
van Nes, Hendrik Greeve (Grevink, de schoolmeester), Gradus Ezendam, Hendrikus 
Braamhaar, Jannes Geerdink en Gerrit de Wilde. Weer vier hervormden en twee rooms-
katholieken. De begroting van Enter stond er niet zo gek voor, terwijl Rijssen bijna armlastig 
was. ‘Les pavés dans la ville de Rijssen sont dans plusieurs endroits dans un mauvais état', 
zo meldde de Rijssense begroting. Het plaveisel was op verscheidene plaatsen in een zeer 
slechte staat. Jarenlang bleef er geharrewar over de verdeling van de kosten. De Wilde klaagde 
namens Enter over het onderhoud van de gemeentetoren en het uurwerk. Ook de scholen 
zouden achtergesteld zijn, vergeleken met Rijssen. Zo moest Rijssen in het jaar 1817 bedragen 
begroten voor de brug over de Regge bij Binnengait. In het jaar 1818 werd Enter weer 
losgekoppeld van Rijssen. Doel van de herindeling was toen zorgen voor een evenwichtige 
verhouding tussen stad en platteland. 

Tot de Reformatie was de Schildkerk gewijd aan de heilige Dionysius. Al in 1188 was er sprake 
van een parrochia Risnen. Omtrent de oudste geschiedenis is weinig bekend. De kerk was 

moederkerk van Holten en Wierden. In 1275 werd de plebaan van Rijssen vermeld. De 
Rijssense kerk behoorde tot het kapittel en scholasticus van de Mariakerk van Utrecht. Aan 
de kerk was een vicarie verbonden voor het altaar van het Heilig Kruis. 

De romaanse toren van de kerk die dateerde uit de 12e eeuw stond tegen de westgevel van 
het noorderschip. Uit onderzoek is gebleken dat hij rustte op een fundering van 
zware veldkeien. Het bovenste gedeelte van het muurwerk was opgetrokken in baksteen. Het 
onderste gedeelte bestond uit een spouwmuur van tufsteen. Een zwaar gewelf van metselwerk 
scheidde de ruimte op de begane grond van de verdieping. In 1826 bleek de toren dermate 
bouwvallig te zijn dat door het gemeentebestuur opdracht werd gegeven tot het maken van 
een plan voor het uitvoeren van herstellingen. In de nacht van 4 op 5 juli 1826 stortte de toren 
aan de west- en zuidzijde in, vanaf de torenspits tot aan de boog boven de ingang tussen toren 
en kerk. Er werd besloten tot verdere sloop en het maken van een plan tot wederopbouw. Op 
4 augustus 1826 stortte het resterende deel van de toren echter vrijwel geheel in. Alleen de 
onderbouw en een klein gedeelte van het metselwerk bleven staan. Door de raad werd 
vervolgens besloten de toren niet te herbouwen en de stenen te gebruiken voor het metselen 
van een muur rond het nieuwe kerkhof aan de zuidzijde van Rijssen, de begraafplaats aan de 
Lenfertsweg. 

Gherhardus de Wou, die in het jaar 1474 het burgerrecht van Kampen kreeg en daar in het 
jaar 1527 begraven werd, was een klokkengieter van Europese vermaardheid. Nog heden 
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luiden overal in Denemarken, Rusland en Duitsland zijn klokken. Vroeger bezat ook de toren 
van Rijssen een klok van De Wou. Bij het bezoek van koning Willem 111 in mei 1862 werd ze 
zo heftig geluid dat ze stuk barstte. In gotieke letters moet zij het opschrift gehad hebben: 
‘Sanctus Anthonius vocor (vocatief is naamval van de aangesproken persoon). Gherhardus de 
Wou me fecit 1484’. 

 

Oranjestraat  

In de Franse tijd werd de provincie opgedeeld in arrondissementen en kantons. Het 

arrondissement Almelo had zeventien gemeentes, waaronder Rijssen en Wierden. In Rijssen 

werd de mairie gevestigd, de leraar Gerhardus Van Wijngaarden was er de adjunct-maire die 

goed Frans kon spreken en op die manier vaker op de mairie te vinden was dan voor de klas 

(maire: burgemeester). Ook de burgerlijke stand werd ingevoerd. De Rijssenders hoefden niet 

langer naar de dominee om geboorte, huwelijk en overlijden op te geven. In het jaar 1812 kon 

men zich laten inschrijven in het register van naamsaanneming, nu nog steeds een bron voor 

genealogen. 

In Rijssen komt de naam Dannenberg honderdachttien keer voor terwijl in de rest van 

Nederland in het jaar 1947 slechts honderdzestig keer de naam Dannenberg voorkomt. De 

dan is de Nederlandse den. 

 

In Markelo heeft men het over de Entersen met hun streken. Omgekeerd zijn de Entersen niet 

bijzonder van de omliggende dorpen gediend, ook niet van hun hulp. Het is nog niet zolang 

geleden dat tijdens een brand de brandweer van Rijssen te hulp snelde, de Entersen op de 

Rijssense slangen gingen staan. Of dat echt waar is? Cato Elderink had niet zo’n hoge pet op 

van de Entersen. Ook dit verhaaltje komt uit één van haar boeken.  
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De pelmolen  

Over het verleden van de Pelmolen te Rijssen is weinig bekend. De bouwheer is Jan ter Horst, 
geboren te Rijssen op 17 maart 1700. Hij was betrokken bij het stadsbestuur en voor het jaar 
1752 al diverse keren burgermeester van zijn woonplaats. Hij liet in het jaar 1752 aan de 
Regge de Pelmolen bouwen. Een olie- en pelmolen die als De Pelmolen de geschiedenis in zou 
gaan. De bovenbouw is vermoedelijk afkomstig uit de Beemster en heeft in dat geval als 
poldermolen gedaan voordat hij naar Rijssen werd gehaald. De onderbouw en dan met name 
de gebinten zouden afkomstig zijn van een gesloopte kerk of klooster uit Westfalen. Alles is 
aangevoerd door Enterse zompen die in grote aantallen de Regge bevaarden. In het archief 
van het Richterambt Kedingen onder de vrijwillige rechtshandelingen van het jaar 1752 is 
vermeld dat Jan ter Horst op 19 februari dertig eiken koopt van de erven Alevink te Hoge 
Hexel. Deze eiken zouden voor vloeren en daken gebruikt kunnen zijn. Deskundigen schatten 
het aantal eiken dat nodig zal zijn geweest voor de totale nieuwbouw op een veelvoud van 
dertig. 

 

 

Ook uit de bloeitijd van de Pelmolen, de negentiende eeuw is weinig vastgelegd. Bekend is dat 
de molen een van de belangrijkste industriemolens van Twente werd. En in de ontwikkeling 
van Rijssen tot handelscentrum speelde de molen een grote rol. Van heinde en ver werden de 
grondstoffen aangevoerd die in de pellerij en olieslagerij van de pelmolen verwerkt werden. De 
grondstoffen werden met schepen aangevoerd die in een toen nog bestaande slenk van de 
Regge een natuurlijke haven vonden. Op grote afstand was het doordringende gestamp van 
de olieslagerij te horen. Na de eeuwwisseling 1800/1900 draaiden de wieken minder vaak. De 
vraag naar de door de molen vervaardigde producten werd minder, tegelijkertijd wonnen de 
(stoom)fabrieken terrein. Langzamerhand begon het verval van de pelmolen. Uit 
correspondentie tussen molendeskundigen in de jaren dertig van de twintigste eeuw blijkt dat 
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de molen toen al behoorlijk was verwaarloosd. Weinigen zullen toen hebben kunnen 
vermoeden dat werkelijk herstel van de pelmolen nog ruim veertig jaar op zich zou laten 
wachten. Nu is het dan een compleet eerherstel geworden voor de markante, achtkantige 
bovenkruier. De molen prijkt weer in de oude luister in het Twentse landschap en levert zijn 
kenmerkende bijdrage aan het silhouet van Rijssen. 

Met de in het jaar 1974 voltooide restauratie is een unieke molen voor het nageslacht 
behouden gebleven. Uniek omdat het de enige windmolen in ons land betreft met de 
gecombineerde bestemming van olie- en pelmolen. Vele jaren lang is getracht wegen te vinden 
die tot restauratie kunnen leiden. De pelmolen is omstreeks het jaar 1910 buiten bedrijf 
gesteld en verkeerde in het jaar 1973 in een uitermate desolate toestand. Het bedrag dat met 
de restauratie gemoeid zou zijn was dermate hoog dat dit in verhouding tot de beschikbare 
overheidsgelden een te grote aanspraak zou maken op het budget van monumentenzorg. Ook 
het bedrag dat door de eigenaar zou moeten worden bijgedragen was niet verantwoord te 
noemen gezien de economische betekenis van de molen. Voor de restauratie en exploitatie is 
een stichting in het leven geroepen: Stichting Pelmolen Ter Horst. Deze kocht de molen van 
de eigenaar waarna de restauratiesubsidies beschikbaar kwamen van het ministerie van 
sociale zaken in het kader van de werkloosheidsbestrijding. Ook de provincie Overijssel en de 
gemeente Rijssen stelden geld beschikbaar. 

 

De molenaar is de persoon die de molen bedient. Hij dient dus de molen terdege kennen om 
uit de grondstoffen een zo goed mogelijk eindproduct te krijgen. Bovendien moet hij verstand 
hebben van weer en wind. Voor wat het olieslaan betreft moet hij kennis hebben van de 
oliehoudende zaden, zoals lijnzaad en koolzaad. Dit zaad wordt nadat het is geplet en 
verwarmd in kleine hoeveelheden tegelijk door middel van wiggen en slagpersen uitgeperst. 
Hierdoor worden twee eindproducten verkregen: olie- en lijnkoeken. Voor het pelwerk wordt 
onder andere de grondstof gerst gebruikt. Deze graansoort wordt door middel van pelstenen 
langs een zogenaamd pelblik gestuurd zodat door de bramen op het pelblik de gerstkorrel van 
de bolster wordt ontdaan. Dat beide bewerkingen een aparte en gedegen vakkennis vereisen 
zal ieder duidelijk zijn. 
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Onder het ‘gaande werk’, ook wel gangwerk of raderwerk genoemd wordt dat gedeelte van de 
molen bedoeld dat beweegt. Dat is bij de pelmolen een vernuftige zaak. Het gaat immers om 
het overbrengen van krachten en snelheden in de juiste verhouding ter aandrijving van het 
olie- en pelwerk. Deze overbrenging gebeurt door geheel houten assen en raderen die in elkaar 
grijpen door middel van tanden, staven en kammen. Daardoor wordt het olieslagwerk, zoals 
heien en stampers, roerijzers en kantstenen in beweging gezet. Het zogenaamde pelwerk 
bestaat uit het spoorwiel, de steenschijven en de pelstenen. Beide pelstenen kunnen worden 
uitgeschakeld, terwijl ook het olieslagwerk onder het spoorwiel kan worden afgekoppeld. Met 
kantstenen worden de twee grote stenen bedoeld die onmiddellijk opvallen als we beneden in 
de molen staan. Er is een binnen- en een buitensteen die verschillend van grootte zijn en die 
wringend rondlopen. 

 
Rijssen en de Statenbijbel 
 
De Oudheidkamer Riessen werkt al jaren met toewijding datgene te verzamelen en te 

conserveren wat van oudsher onafscheidelijk tot de inventaris van het oude Rijssen heeft 

behoort. Een bezoek aan het museum wekt de indruk dat men daar al volledig in geslaagd is. 

De collectie is zo uitgebreid dat er geen plekje in de expositieruimte onbenut bleef. En er zijn 

nog heel wat waardevolle zaken in depot opgeslagen omdat er geen ruimte voor is. 

Het bestuur blijft actief in het behouden van cultuurhistorische goederen. Zo kon een 
belangrijk stuk worden gekocht; het is een voorbeeld van wat in vele oude Rijssense huizen 
een ereplaats innam: De Statenbijbel. Van Wijngaarden (1864-1948) heeft van de oude 
Rijssenaren de belangrijke kenmerken beschreven. Hij schrijft dat ze theologische 
onderzoekers zijn die veel werk van het bijbellezen hebben gemaakt.  

De Rijssenaar is zeer kerks. Mystiek aangelegd, theologiseert hij gaarne en is gehecht aan de 

oude beproefde Waarheid van Gods Woord. Geregeld gaat hij Zondags ter kerk en besteedt de 

Zondagavond in het lezen van de Bijbel. Dit doet hij trouwens elke werkdag ook. Zijn 

lievelingsschrijvers op godsdienstig gebied zijn: Smytegeldt, Lodenstein, Comrie en andere 

zeventiende en achttiende eeuwse godgeleerden. Spaar hem in zijn Godsdienstige gevoelens, 

zo ge op zijn welwillendheid prijs stelt, want hij duldt geen afwijking van de leer en ‘an n-j 

lichters hef e nen gleuienden hekel’. 

 

Van Wijngaarden geeft blijk de autochtone Rijssenaren goed te kennen. Hij kwam, evenals 

zijn vader en grootvader bij hen over de vloer en kende ook hun huisraad op zijn duimpje. Hij 

bracht bezoeken aan bejaarde inwoners om historische gesprekken te kunnen voeren. Hij zag 

dan de Statenbijbel op het daarvoor bestemde tafeltje, of met de ‘oale skriewers’ op het 

boekenrekje met het groene gordijntje aan de muur. Het geslacht Van Wijngaarden was 

voorlezer en onderwijzer door erfopvolging en heeft veel geschiedenis overgeleverd zoals: ‘Met 

’n oaln Màester biej’n Heard’ door W.J.C. van Wijngaarden, 1955 en ‘Geïllustreerde Gids voor 

Rijssen en omstreken’ door C. van Wijngaarden, 1921. 

 

In de Rijssense huizen werd de Statenbijbel gebruikt die volgens het besluit van de Synode 

van Dordrecht in de jaren 1618 en 1619 opnieuw uit de grondtalen werd vertaald. Dit grote 

werk kwam in het jaar 1635 gereed en kreeg in het jaar 1637 de goedkeuring van de Staten-

Generaal. Daarom werd de vertaling de Statenvertaling genoemd. De Statenvertaling is met 

grote nauwkeurigheid vertaald. De vertaling is voor het Nederlandse protestantisme en ook 

voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal van grote betekenis geweest. De door 

Oudheidkamer verworven Statenbijbel prijkt in één van de vitrines en bevat landkaarten en 
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de plattegrond van Jeruzalem. Bovendien is het een bijzonder zeldzaam exemplaar omdat het 

behoort tot de eerste druk. Deze werd in het jaar 1637 gedrukt te Leiden door Paulus 

Aertszoon van Ravensteyn voor de weduwe en erfgenamen van Hillebrant Jacobszoon van 

Wouw. Van Wouw waren de drukkers van de stukken van de Staten-Generaal. Van deze 

uitgave is nog slechts een klein aantal in omloop.  

 

Eén van de oorspronkelijke eigenaren van de Statenbijbel was Arend Jan Giesbers uit Rijssen. 

Hij was een eenvoudige boerenknecht die in het jaar 1830 in Rijssen werd geboren. In verband 

met het overlijden van zijn bijna driejarig zoontje in het jaar 1867 schreef hij een ‘Gedagtenis’ 

in zijn bijbel. Daaruit leren we hem kennen als een man die handelde naar de raad welke 

gevonden werd in een dwarsbalk boven de deeldeur van een oud huis op de Haar. De daarin 

aangebrachte inscriptie luidde: 

 

Ferlat di nicht op ersche dinge 
Dat titlick got forswint geringe 
Wat die mensche wieselick dot 
De daer soc dat erfi got 

 
Anno 1656 
 
Het versdicht uit het jaar 1656 werd gevonden in een balk boven de deeldeur van een van de 

huizen aan de Haar. Het is oorspronkelijk afkomstig van het kasteel De Grimberg dat in het 

jaar 1821 is afgebroken. Het huis aan de Haarstraat stond in het jaar 1923 op de voorlopige 

lijst van monumentenzorg. Verondersteld wordt dat de inscriptie op een zagerij in Westfalen 

is aangebracht. 

 

Gedagtenis van A.J. Giesbers gebooren den 27 febrewaari 1830 te Rijssen Getrouwt mat Maria 
Slagtman den 11 mij 1861 gebooren te laren den 14 Arpil 1839 

Ontvangen van den heer onzen God een zoonjen Gedoopt H’mannus gebooren den 27 Julij 
1864 in den Heer ontslaapen van Deeze Aarde 14 maart 1867 en vereezen tot het niewe 
Jeruzalem wiens stad de Boumeester God zelven is tot roem van gods genade hep ik door 
geloof moogen ontvangen Dad het een uitverkooren vat was daar ik het op dit boek aan mag 
teeken maar tot roem van gods genade dat ik hep mogen ontvangen dat zijn naam was 
geschreeven in het Boek des leevens waar ik geduurig den here smeekte om een teeken van 
genade daar ik uit den mond van het kint hep mogen hooren dat zijn verlangens was na 
Jeezus Die magtug is om ziellen van den dood te reden door het geloof hep ik mogen 
aanschouwen dat het aanzat met aaberam izak en Jakop in het Koonenkrijk der hemelen ook 
hep ik moogen geloven dat ik eenmal tot het kint zal keeren maar het kint niet weer tot mij 
wanneer het de Heer belieft of wier dad geloof zolang ik deze aarde moet betreden dit is mijn 
wens A.J. Giesbers 1867 

De inhoud van het woord van God heeft voor Giesbers grote betekenis gehad. Zijn ‘Gedagtenis’ 

is geheel op de Heilige Schrift gegrond. Zijn eenvoudig, met de hand geschreven stuk waarin 

veel taal- en schrijffouten zijn en waarin alle leestekens ontbreken, doet vermoeden dat 

Giesbers heeft behoord tot de ‘weentr-kreejn’. Dat waren scholieren die in de zomer niet naar 

school gingen. Ondanks de geringe kennis van de taal wordt deze eenvoudige ‘boerwerker’ 

door het geloof hoog boven de droeve omstandigheden uitgetild. Hij mag het tot roem van 

Godsgenade aantekenen in dit boek. 

 

Oude mensen uit Rijssen noemen de bijbel in het dagelijks gebruik ’t Book. Dan wordt aan 

tafel door de lezer gevraagd om  ’t Book aan te reiken. Dat is niet zo vreemd omdat de bijbel 

ook wel het Boek der Boeken wordt genoemd. 
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In ongeveer tweehonderdvijftien woorden geeft Giesbers verslag van zijn geloofsbevinding rond 

het overlijden van zijn zoontje. Op zichzelf een zaak van grote droefheid voor hem en zijn 

vrouw. Uit zijn tekst blijkt dat het verlies hem niet moedeloos maakt. Hij mag door het geloof 

zijn eeuwige bestemming zien. Bovendien zal hij daar eenmaal zijn zoontje ontmoeten. Voor 

Giesbers is de Statenbijbel van grote betekenis geweest. Het woord van God is een lamp voor 

zijn voet en een licht op zijn pad. 

 

 

Schildkerk  

 

De oude Rijssenaren namen niet voor niets de bijbel zo intensief ter hand.  In de ernst van 

het leven worden van tijd tot tijd vreugde en vrede ervaren zoals die niet worden gevonden in 

het leven buiten God. Bij Giesbers is deze vrede en vreugde tastbaar aanwezig. Op summiere 

wijze komt uit de vervulling van Jezus woorden uit Mattheus 21:16: ‘Ja, hebt Gij nooit gelezen, 

uit den mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt Gij U lof toebereid?’ Deze dagloner 

met zijn tekort aan opleiding schrijft beschaafd over ‘ontslaapen’ zoals hij dat in de bijbel 

heeft gelezen. Bekend is dat Jezus na zijn opstanding wordt genoemd: ‘De Eersteling dergenen 

die ontslapen zijn’. Ontslapen wijst er op dat het leven met de dood niet is afgelopen maar dat 

er een leven op volgt. Aan het eind van zijn getuigenis spreekt Giesbers de wens uit het geloof 

te mogen behouden tot het einde van zijn leven. Niet met de woorden van de Openbaringen 

2:10, wel overeenkomstig dat schriftwoord: ‘Zijt getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon 

des levens’. Sober van vorm maar rijk van inhoud is de geloofsuiting van Giesbers en is 

bedoeld voor zijn nageslacht. Deze Rijssenaar beleefde de woorden: ‘De Heere heeft gegeven, 

de Heere heeft genomen, de Naam des Heeren zij geloofd’. In het kostbare bezit van de 

Oudheidkamer waarin dit veelzeggende ‘Gedagtenis’ werd aangetroffen, is het bewijs dat de 

Statenbijbel van grote betekenis is geweest voor veel mensen van het Nederlandse volk. 

Daartoe kan een groot deel van de mensen van Rijssen van vroeger en nu worden gerekend. 
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Van Otto Voortman (1760-1844) is bekend dat hij als rondreizend prediker de Statenbijbel bij 
zich had, niet zo’n grote maar een handzamer kwartformaat. Hij werd te Geesteren en 
Gelselaar smalend Otte-pastoor genoemd. Voortman predikte in Hoogeveen, Holten (1812), op 
de Veluwe en in Twello. Hij was catechiseermeester in Enter en woonde in Rijssen. In zijn 
bijbel staat de aantekening: ‘Na lijden komt verblijden’. 

Jenneken Baan (Bomn Jenne), een winkelierster aan het Haareinde kende het bijbelboek van 

de profeet Ezechiel uit haar hoofd. Bosma, die tientallen jaren gemeentesecretaris en 

ouderling van de gereformeerde kerk vertelde dit feit. 

 

 

 

Dominee J. Van Haaren (predikant te Rijssen van 1961-1964) vluchtte toen hij zes jaar was 

voor het oorlogsgeweld te Rotterdam. Hij had de Statenbijbel onder zijn arm. Hij was voorzitter 

van de Stichting tot behoud van de Statenvertaling en is in het jaar 1984 te Amersfoort 

overleden. 

 

Emigranten uit de negentiende eeuw vergaten niet hun Ravesteyn- of hun Jacob en Pieter 

Keureditie mee te nemen naar het nieuwe vaderland. Nelson G. Nieuwenhuis, een 

achterkleinzoon van de in het jaar 1851 uit Rijssen vertrokken Anthonie Nieuwenhuis vertelde 

hoe op Pinksteren 1983 in Hospers (Iowa, USA) de voorvaderlijke Statenbijbel werd aangereikt 

om aan tafel de pinkstergeschiedenis voor te lezen. Onmiskenbaar is de invloed van de 

Statenbijbel nog in Rijssen aanwezig. Niet iedereen zal op dezelfde wijze over de theologie 

kunnen praten zoals Van Wijngaarden dat in het jaar 1921 nog kon doen. De kern van zijn 

omschrijving is niettemin wel degelijk overeind gebleven. De mensen uit Rijssen zijn erg kerks 

gebleven. Op politiek gebied waart de geest van ’t oale Riessen’ nog steeds rond als het tot 

stemming over principiële zaken komt. Tot heden blijft nog iets zichtbaar van het oude Rijssen 

zoals de geschiedschrijver ‘Van Wiengoarn’ het heeft verwoord. Tot vandaag heeft de 

Statenvertaling de voorkeur van bijna alle kerken in Rijssen. De gereformeerde Bijbelstichting 

(GBS) spant zich in voor het behoud van de Statenbijbel en heeft in Rijssen een flink aantal 

donateurs.  

Giesbers en zijn geslacht hebben tot het jaar 1900 in het Giezenstrùetjen gewoond. Het 

straatje is genoemd naar zijn voorouders.  

 

Gijsbert Gijsen, ook genoemd Gerrit Gijsen of Gerrit Gijsberts trouwt in het jaar 1745 met 
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Maria ten Brinck uit Holten. Zijn zoon Arent Gerrits Gijsen (1753-1822), ook genoemd Arent 

Giesen trouwt in het jaar 1782 Jenneken Martens Mulder.  

 

Hermannus Giesbers (1793-1854) trouwt met Janna Posschert. Zijn zoon Arend Jan Giesbers 

(1830-1891) trouwt met Maria Slagtman. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren: 

 

- Hermannus Giesbers (27- 6- 1864 tot 14-3-1867); 

- Hermannus Giesbers (22-12-1867 tot 1-10-1953); 

- Janna          Giesbers (30-9-1870) tot ?; 

- Gerrit Jan    Giesbers (22-9-1873) tot ?. 

 

De protestantse familie Giesbers woonde tot na de voorlaatste eeuwwisseling in het 

Giezenstraatje. Ook woonde er de rooms-katholieke familie Gijsen tot ongeveer 1762 in het 

kennelijk naar deze familie genoemde straatje. Het Giezenstraatje of in ’t Riessens: 

Giezenstrùetjen. Een verwantschap tussen beide families is nog niet aangetoond. De 

straatnaam is als ‘de Giezen’ opnieuw ingevoerd, zij het op een andere plaats dan de 

oorspronkelijke. 

 

 

 

 

Walkerk  

 

Evenals de Moor Ebed-Melech (Jeremia 38 en 39) en Ruth de Moabitische vrouw in Juda 

vriendelijk werden ontvangen en eeuwig behoud mochten vinden, zal een rechtgeaarde 

Rijssenaar dat wensen voor ‘vrùmden van anderweges’ zowel als voor zichzelf. Het ‘an n-j 

lichters hef e nen gleuienden hekel’ moet vroeger en ook nu worden gezien als afwijzend staan 

tegenover nieuwe leringen en tradities. Het heeft niet de betekenis van onverdraagzaamheid 
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jegens medeburgers in de dagelijkse omgang. Rijssen mag dan altijd al in levensbeschouwelijk 

opzicht verschillen met de omgeving, de onderlinge samenleving van autochtonen en 

allochtonen verloopt gemoedelijk, net zoals in de andere dorpen. 

 

 

 

 

De havezathe Bevervoorde 

Beverfeurde heeft alles te maken met de wording van Rijssen, ook en vooral met de wording 
tot stad. Een voorde is een doorwaadbare plaats. De samenstelling van dit woord met het 
woord bever komen we, voornamelijk in de nabije omgeving, meer tegen. Ook zijn er meerdere 
Huizen Bevervoorde of Beverfeurde geweest. Het stamhuis blijkt echter steeds dat te Rijssen 
te zijn geweest. Achter de winkel in de Haarstraat, aan het straatje dat nu De Krans wordt 
genoemd, stond eens een burcht of stall. In het jaar 1475 wordt in het schattingsregister van 
Twente in Rectum de naam Bevervorde of Bevervoirde genoemd. Hulshoff geeft aan dat de 
huidige naam Berfde is. Het is een samentrekking van bever-voorde. Op topografische 
kaarten, getekend in het jaar 1860, vinden we het erve Bavoorde, gelegen aan de Aa (Regge) 
vlak onder de Kippershoek, dichtbij Huis de Dackhorst. Ook op de kaart van Hugo Suringar 
(1867) staat dit erve vermeldt. Op oudere kadastrale kaarten van de gemeente Wierden staat 
in het noorden van Rectum het goed Barfde (Groot Barfde). Iets ten noorden daarvan is het 
erve Beverdam, dat ook al in het jaar 1475 wordt vermeldt, het  erve wordt ook al in het jaar 
1381 genoemd. Of al deze namen te maken hebben met de bevers, die vroeger inheems waren 
in ons landschap, staat niet helemaal vast, maar het lijkt steeds aannemelijker te zijn. 

 

Huis Bevervoorde, ontstaan uit een spieker 
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Binnen de stadswallen lag de havezathe Beverfeurde. De havezathe kwam in 1323 in bezit 
van de familie Van Bevervoorde. Onder deze naam is de havezathe in Rijssen nauwelijks 
bekend. In de volksmond werd deze De Krans genoemd, naar een boerderij die op de plaats 
van Huis Beverfeurde overbleef toen de havezathe zelf werd gesloopt. Van oorsprong is het 
een pleisterplaats van de bisschop van Utrecht geweest. Met het oog op diens belangen is het 
daarvoor ongetwijfeld ook een korte tijd een burcht geweest. De noodzaak om zo’n versterking 
te hebben is voor de bisschop veel minder aanwezig sinds de graven van Goor niet meer zo 
lastig zijn. Zij kunnen de bisschop niet meer bedreigen. Daarom is Huis Beverfeurde van een 
versterking teruggebracht tot een pleisterplaats. Dat werd een bisschoppelijke ‘stall’ genoemd. 
De cirkelvormige vorm van de grachten duiden heel nadrukkelijk op zo’n rest van een versterkt 
Huis. Ze zijn nog te zien op de kadastrale kaarten van de negentiende eeuw. 

Havezate Beverfeurde bestond uit een huis met een losse schuur en (aal)stallen. Om het geheel 
heen lag een brede gracht met een, in tegenstelling tot andere havezaten, cirkelvormige loop. 

 In het jaar 1323 woonde Evert van Beverfeurde in Rijssen. Hij is ridder en kastelein van de 
bisschop van Utrecht. In een charter van het jaar 1328 laat bisschop Johan van Diest 
vastleggen dat de burgers van Deventer, Kampen, Zwolle en Hasselt ‘vrijelicke varen mogen 
mit oeren guede doer onse landt van Twenthe ende doer alle die stalle die daer sijn, sonder 
enech toll of weggelt daer aff te nemen’. Met name wordt dan genoemd ‘die stall to Rijssen’. 

 

Erve de Krans bij de havezathe Bevervoorde  
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Erve de Krans is gebouwd van afbraakmateriaal van de havezathe Bevervoorde, collectie 
Rijssens Museum. 

De familie Van Bevervoorde wiens stamslot tussen Gelselaar en Diepenheim stond, verhuisde 
naar Rijssen en daarna naar Dulder bij Oldenzaal waar de katholieke familie woonde. Een 
spieker was het begin van de havezathe Bevervoorde binnen de wallen van Rijssen.  Binnen 
de verdedigingswerken van de stad Rijssen was ooit de spieker van Van Bevervoorde van grote 
waarde voor de voedselvoorziening. Bevervoorde verhuisde later naar Dulder om de functie 
van havezate, een functie in de ridderschap en steden, te behouden en een stem in de 
provincie en de eerste kamer. 

De laatste bewoner van  De Krans is in het begin van de 20e eeuw uit het huis vertrokken, 
waarna het als kippenschuur werd gebruikt en in de jaren 30 is afgebroken. De fundamenten 
van de havezate zijn in de jaren 90 nog eens blootgelegd maar daarna weer toegedekt om er 
bejaardenappartementen op te bouwen. 

 

De handel  

De mensen uit Rijssen zitten tussen twee handelscentra in, Deventer en Oldenzaal. De 

markten van die twee steden zijn al in de elfde eeuw bekend. De bedrijvigheid van de 

Rijssenaren speelt zich af, sinds de omwalling uit de dertiende eeuw, binnen die wallen. 

Binnen de stad wordt boerderij naast boerderij gebouwd. De boer trekt naar buiten, naar de 

eslanden, om er vlas of gerst te zaaien, wintertarwe of haver te oogsten, om er erwten of bonen 

te drogen eer ze gedopt worden. Wanneer de drukte op het land wat voorbij is wacht nog het 

werk in verband met de schapen- en bijenteelt. Voor het laatste lenen zich de uitgestrekte 

heidevelden en veengebieden uitstekend. Uiteraard ontbreken de kippen en de ganzen niet bij 

de boerenerven. 
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1930, brug over de Regge in de Wierdensestraat gezien vanaf Wierden. Links het cafe van De 
Vegte. De brug is in 1934 vervangen door een stenen brug. Jansen heeft een vracht turf 
weggebracht.  

In later tijd, zo in het begin van de zeventiende eeuw, vinden we voor her eerst iets over de 

verdienste die gekoppeld is aan het verhandelen van producten. Het baggeren in de modder 

is een nieuwe vorm van nijverheid die alleen wat oplevert wanneer men bereid is er vele uren 

aan te besteden. Daar is men wel toe bereid. De classis waarschuwt de kerk van Rijssen dan 

ook dat ‘die van Rijssen’ op zondagmorgen geen turf mogen steken. Wat men op de middag 

van die dag doet moet men zelf weten. Er was vroeger alleen in de morgenuren een kerkdienst. 

Kennelijk tilt men er niet zo zwaar aan en hecht men in Rijssen meer waarde aan voldoende 

turf. De schoorsteen moet tenslotte kunnen roken! 

In het jaar 1776 krijgt de drost van Twente, graaf Von Heiden Hompesch tot Ootmarsum, 
problemen met turfdieven. De klachten over deze mensen bereiken hem van diverse kanten. 
Deels gaat het om vreemden, maar deels zijn het ook mensen uit een ander drostambt die de 
veengronden binnen de grenzen van de stad Rijssen moedwillig vernielen door 

aldaar bij dagen en nagten turf en brand (bovenste laag) te steken, die op een clandestine wijse 
met wagens en kruiwagens uit die gemeente in dit daar naast aangrensende over toe voeren. 

 Het gaat de Rijssense bevolking te ver. Men dreigt zo een bestaansmogelijkheid te verliezen. 
De drost wil wel helpen. Om paal en perk te stellen aan deze dieverij wordt vastgesteld dat 
tussen de Lichtenberg en de Keisersweerd, en vandaar naar de Borkeld tot aan het 
grondgebied van de marke Elsen, maar ook in het Witte Zand, ter hoogte van de erve de 
Biesterije, gelegen aan de grens met de marke Enter, niemand turf mag steken, veen mag 
roven of vernielen of afgraven. Dat alles op een boete van vijftig goudguldens. De straf die in 
het vooruitzicht wordt gesteld is niet gering. Maar er staat dan ook veel op het spel.  
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De Hoge Wal  

Turf maakt een groot deel uit van de stedelijk economie. Dat blijkt onder meer uit en resolutie 
van de drost van 5 juni 1763. De burgemeesters en gemeenslieden, als ook de Heer van Huis 
De Oosterhof, besluiten vanwege de overgrote ‘vergravinge’ van dit veen en de uitvoer van turf 
naar andere plaatsen buiten de stad, hieraan een halt toe te roepen. Anders is het veen na 
enkele jaren ‘tot grote schade van dese stad en gemeente vergraven’. Dit proces van uitvoer 
zal gekeerd moeten worden. Daarom wordt ten strengste verboden turf elders op een markt 
ten verkoop aan te bieden. De overtreding van deze resolutie kost degenen die betrapt wordt 
tien zilveren dukaten. De drost heeft bij die gelegenheid ook vastgesteld dat de ingezetenen 
van de stad niet meer turfkuilen mogen hebben dat ‘tot haer eygen nooddruft benodigt’. De 
resolutie heeft kennelijk niet veel effect gehad. Misschien ook omdat het in strijd is met het 
aloude gebruik, ander gezegd: met het stadsrecht. Gezien de hierboven genoemde beslissing 
van de drost hebben de Rijssenaren niet veel uitgedaan op deze raadsbeslissing.  
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In het jaar 1780 wordt opnieuw vergaderd over deze resolutie. Het is nu overduidelijk dat de 
schuld niet uitsluitend of voor het grootste gedeelte ligt bij de mensen van buiten de stad. Ook 
de ingezetenen zelf werken mee aan een drastische vermindering van de gemeenschappelijke 
veengronden rondom de stad. Door een menigte ‘qualijk geintentioneerde ingezetenen’ wordt 
het ‘gemene vene’ op een onbetamelijke manier tot voordeel van die ingezetenen vernield en 
geplunderd ‘waardoor dan in weinige jaren eene gantsche ruïne van dese vene te wagten is’. 
De drost verbiedt alle niet-ingezetenen turf te steken. Wanneer bij controle op de naleving van 
deze maatregel blijkt dat toch een vreemdeling turf steekt, dan zal deze worden aangehouden 
en gevangen gezet en voor de rechter gedaagd worden. Wanneer een ingezetene willens en 
weten een vreemde in zijn turfkuil toelaat om er turf te steken, dan wordt deze ingezetene 
beboet met tien zilveren dukaten. ‘Tot een ieders waarschuwing en narigt sal dese (resolutie) 
aenstaende Sondag gepubliceerd en geaffigeerd worden’. Maar ook dit heeft niet geholpen 
want in het jaar 1792 komt weer de resolutie van het jaar 1763 op tafel tijdens een vergadering 
van de drost. Nu wordt besloten dat niemand afgravingen mag doen dan met speciale 
toestemming van de burgemeesters. Verscheidene burgers en ingezetenen van de stad en 
wigbold ‘ontsien zig zeedert dien tijd (1763) en nog dagelijks niet daar teegens aan te gaan’.  
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Vanaf het jaar 1792 wordt een boete op niet-naleving geheven van tien goudguldens. 
Bovendien wacht zo iemand een  proces, ‘sonder eenige oogluikinge’. Dit laatste is te vaak 
gebeurd, en eigenlijk is de snelheid waarmee de afgravingen van de veengronden plaatsvonden 
ook te wijten aan de heren op het stadhuis. Enkele maanden later wordt geschreven dat ‘alzoo 
de ondervindinge dagelijks doed zien, dat de Resolutien van deese Stad tot conservatie van 
dese Stadsveenen genoomen, door verscheidenen ingesetenen met allerhande exceptien en 
uitvlugten haare kragt en werkinge benoomen worden, en het dus noodzaakelijk is dat daer 
inne voorsien worde’. Nu wordt bepaald dat alle turf die gestoken wordt eerste naar de stad 
Rijssen gebracht dient te worden. Turf mag alleen door de ingezetenen van de stad gebruikt 
worden en niemand mag turf verkopen aan iemand van buiten de stad. Jan Hofman, 
gemeensman, zal controleren of deze resolutie nu eindelijk werkt. Hofman krijgt opdracht 
precies te noteren op welke plaats vreemden (die met toestemming van de drost wel turf mogen 
steken als ze het maar naar de stad brengen) bezig zijn in een turfkuil. Wie het veen afgraaft 
kan de grond nu in eigendom verkrijgen. De prijs die de drost hiervoor heeft vastgesteld moet 
betaald worden. Nu vinden we ook regelmatig opsommingen van afgravingen in de ‘gemeene 
stadsgrond’.  

Zo ook in het jaar 1811 wanneer de eigenaresse van Huis Oosterhof in het Opbroek bij de 
caterstede van Schutten honderd roeden lang en negen en halve roede breed blijkt te hebben 
aangegraven. Bij het schapenschot van Albert voor den Boom is door de Oosterhof nog eens 
een strook veengrond aangegraven van veertig bij drie roeden. Een behoorlijke aangraving is 
hiermee nog bijtijds gesignaleerd. Maar wie de stadsboeken doorleest moet wel concluderen 
dat het stadsbestuur zelf zijn eigen maatregelen niet al te serieus nam. De boete die men in 
het jaar 1811 heeft voor het feit dat iemand op verboden gebied turf steekt, bedraagt dan maar 
een gulden. Zo wordt de vroegere markegrond, beetje bij beetje, verkocht en onttrokken aan 
het gemeenschappelijk bezit. Kleine perceeltjes zijn het. Maar alleen zo kan elke Rijssenaar in 
‘de modder’ afgravingen verrichten. Alleen de Mors blijft tot aan het midden van de twintigste 
eeuw over als een verstarde rest van een vervlogen tijdperk. 
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In het veen kijkt men niet op een turfje. Maar dat ging in de 18de eeuw zeker niet op voor de 
inwoners en het stadsbestuur van de gemeente Rijssen. De Rijssenaren lagen zo'n 200 jaar 
geleden regelmatig overhoop met de Holtenaren, die stiekem turf staken op de Borkeld, dat 
bij Rijssen hoorde.  Al in de 17de eeuw is sprake van turfwinning door de Rijssenaren. De 
classis waarschuwde de kerkenraad indertijd "dat die van Rijssen op zondagmorgen geen 
turf mogen steken. Dan zijn er namelijk kerkdiensten". 

 

De veldoven werd gestookt met turf. 

Hoe belangrijk turf in die tijd was, blijkt uit bepalingen in het stadsrecht. Men wist natuurlijk 
dat het turf steken niet tot in lengte van dagen kon doorgaan. Daarom was Rijssen erg zuinig 
op zijn turfvelden. De burger mocht in het Rijssense veen niet meer turfkuilen hebben dan hij 
nodig had om in eigen behoefte te voorzien. Niet-ingezetenen mochten geen turf graven in het 
Rijssense territorium. Wie een vreemdeling toch toestond om turf te steken, kon rekenen op 
een fikse geldboete. 

Veel Holtenaren trokken zich van het verbod weinig of niets aan. Zij baggerden gewoon door 
in de modder van de Rijssense Borkeld om zoveel mogelijk turf op te slaan voor de koude 
wintermaanden. Maar in de zomer van 1776 besloot het Rijssense stadsbestuur alle turven te 
vernietigen die door de Holtenaren waren gestoken. Dat besluit werd ook in de kerken van 
omliggende dorpen bekendgemaakt. Burgemeester Jan Schuitert van Holten en de weduwe 
Struik tekenden protest aan. Schuitert en Struik waren slechts twee van de vele Holtenaren 
die het verbod van het Rijssense stadsbestuur naast zich hadden neergelegd. Andries 
Rietberg, de stadsdiender, kreeg van de Holtense burgemeester een briefje waarin hij vroeg de 
turf niet kapot te slaan en aanbood dat hij er wel voor wilde betalen. Zijn Rijssense 
ambtgenoten waren echter onverbiddelijk. Wie clandestien turf steekt zal dat merken, zelfs 
als je burgemeester van Holten bent. 

Na vernietiging van de turf bemoeide zelfs de landdrost van Twente zich ermee. Hij wilde weten 
waar de magistraat het recht vandaan had gehaald om de turf van Schuitert en de weduwe 
Struik te vernietigen. De landdrost kreeg een keurige brief terug waarin stond dat de stad zich 
niet kon veroorloven om Holtenaren stiekem turf te laten steken op Rijssens grondgebied. De 
drost van Twente, graaf Van Heiden Hompesch tot Ootmarsum, kreeg het dat jaar ook al te 
kwaad met turfdieven. Inwoners van andere drostambten trokken naar de veengronden van 
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Rijssen en richtten vernielingen aan. Turf die te drogen lag werd moedwillig in brand gestoken 
of meegenomen. De Rijssense bevolking dreigde zo een bestaansmogelijkheid te verliezen. 
Daarom greep de drost drastisch in. Niemand mocht zonder toestemming turf steken, 
afgraven, roven of vernielen in de veengebieden van Rijssen. Wie betrapt werd, kreeg een boete 
van 50 goudguldens. 

Jan Schuitert uit Holten kreeg vanaf 1779 wel toestemming om turf te steken op de Borkeld. 
In dat jaar kocht hij namelijk een stuk veengrond nabij de Middeldijk. De koopakte vermeldt 
dat Schuitert de veengrond binnen een tijd van 60 jaar moet "uitgeturfd" hebben. Nadat het 
veen op de Borkeld was afgegraven, verplaatsten de werkzaamheden zich naar het gebied ten 
noorden van Rijssen, het gebied van Zuna en Notter. Tot midden jaren veertig van de 20ste 
eeuw zijn er miljoenen turven gestoken tussen Rijssen en Wierden. 

Wie iets wilde verkopen kon dat uitsluitend via de markt doen. Was het een markt die in 
Rijssen gehouden mocht worden, dan daar, anders in een van de omliggende steden. Ook vis 
is een product dat verhandeld wordt, met name paling. De paling werd in de Regge gevangen, 
en ook nu weer is er in de Regge veel paling. Ganzen waren vroeger huisdieren, maar men 
moest deze wel kortwieken. Vliegende ganzen mocht men ongestraft doodslaan wanneer ze 
schade toebrachten. De gedode gans mocht men behouden als schadevergoeding. Mest is erg 
belangrijk geweest, niet zozeer op de markt, maar wel als waardevolle verrijkingsstof voor 
menige boer. Mest heeft men uit de stallen opgespaard om er de es- en bouwlanden mee te 
verbeteren. Mest ging ook naar de gemeenschappelijke weide waar de beesten van de stad 
graasden. Mest mocht niet verkocht worden aan ‘buytenluyden’.  

Tot in de loop van de twintigste eeuw is de naam en beroemdheid van de stad Rijssen als 
meststad van Twente groot geweest. De mest kwam als gevolg van een omgekeerde bouw van 
de boerderijen achter de boerderij te liggen, dus aan de straatkant. De boerderij binnen de 
stadswallen heeft gevolgen voor de ontwikkeling van de stad. De stadsboer woont 
hoofdzakelijk ten westen van de lijn Boomkamp-Elsenerstraat. Al vroeg vinden we in de 
archieven aanduidingen als ‘bij den Wal’ en ‘Boustrate’, gedeelten van de stad die aan de 
westzijde liggen van deze lijn. Aan de oostkant ervan is als vroegst vermelde straat, de 
‘Rosengaern’. Deze straatnaam, al in de zestiende eeuw genoemd, wordt vermeld als zijnde de 
straat waaraan het Tiendhuis is gelegen. Het is ook de straat die vlakbij de erachter gelegen 
stadsgracht was gesitueerd. De gracht moet hier op z’n breedst zijn geweest. 

Ook Rijssen heeft een gildenwezen gekend. De Oudheidkamer Riessen is in het bezit van een 
gildebrief van de schoenmakers. Er waren in Rijssen vier gilden: het schoenmakersgilde, het 
weversgilde en de gilden van de smeden en de kleermakers. In het gildenboek, dat bestaat uit 
afschriften, komen ook namen voor van hen die tot een of ander gilde behoorden. Deze 
vermelding van namen vindt pas laat plaats en het is duidelijk dat het afschrift ook van een 
latere datum is. De namen komen voor tussen de jaren 1778 en 1796. De gilden zijn 
opgehouden te bestaan toen de Franse tijd aanbrak. In de jaren die daaraan aan vooraf gaan 
is uit enkele archiefstukken duidelijk dat het op een eind loopt met deze broederschappen, 
ook in Rijssen. Uit brieven van het jaar 1771 wordt duidelijk dat de rechten uit de zeventiende 
eeuw gehandhaafd kunnen blijven, maar uit een uittreksel uit het register van de resoluties 
van de Gedeputeerde Staten van Overijssel van het jaar 1778 wordt duidelijk dat het aantal 
gilden minder wordt. De oude gilden mogen blijven. Maar het wordt niet meer toegestaan ‘tot 
voorkominge en weeringe van alle Monopoliën Gildebrieven te verleenen van zodanige gilden, 
welke door minder als drie persoonen zullen worden geëxerceerd nog te ook van zulke Gilden 
in weezen te laaten, welke op minder dan drie persoonen zijn vermindert’. De drost is 
gehouden eerst aan Ridderschap en Steden kennis te geven van het verlenen van een 
gildenrecht- en gildenbrief, alvorens daartoe daadwerkelijk over te gaan. Het einde van het 
gildenwezen is in zicht. 

Vooral na de laatste inval van Bommenberend is Rijssen er beroerd aan toe. De armoede 
binnen de wallen kent een ongelooflijk dieptepunt. Verzoekschriften aan Ridderschap en 
Steden waarin gesmeekt wordt om verlichting van de lasten worden niet of nauwelijks 
gehonoreerd. Twaalfjarigen moeten zelfs al mee betalen aan de opgelegde belastingen. Het 
duurde vele jaren voor men toen uit een crisis kwam. Op 10 november 1690 is de maat vol. 
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Wanneer pachter het Rijssense hoofdgeld willen innen, wordt bot gevangen. Men pleegt verzet! 
Het blijkt dat de mensen uit Rijssen best wel geld willen geven, maar er zijn twee redenen 
waarom ze er nu van af zien. In de eerste plaats hebben ze het niet en in  de tweede plaats 
vinden ze dat ze het zelf erg goed kunnen gebruiken. Het geld dat aan de pachter wordt 
afgegeven zien ze in geen enkele vorm terug. Daarom wordt domweg geweigerd te voldoen aan 
de verplichtingen.  

 

Turfschippers  

Er ontstaat enig oproer. De pachter en zijn bijrijders zien kans te ontsnappen, ze moeten 
maken dat ze wegkomen, want de Rijssenaren staan hen naar het leven. Het zijn maar enkele 
rebellen. Maar ze weten zich gesteund door de gehele bevolking en… door de plaatselijke 
overheid! Helaas, de pachter en zijn helpers komen terug met veel militair vertoon en met 
wapengekletter. De pachter heeft opdracht vanuit Zwolle om de aanstichters van dit oproer 
aan te houden en te arresteren. De schuldigen zullen een proces krijgen. Maar dan blijkt hoe 
aaneengesloten de gemeenschap is. Bij navraag onder de Rijssense bevolking wordt op alle 
vragen een zwijgend antwoord gegeven. Men reageert met onbegrip en snapt niet waar de 
pachter en zijn handlangers over praten. Verzet? Wie heeft dat gedaan? Men kan het zich niet 
voorstellen. Men heeft niets gezien, gehoord en gemerkt.  

De drost van Twente, die opdracht heeft de schuldigen gevangen te nemen, (dat mocht de 
pachter niet zelf doen) voelt wel aan dat hij zo niet verder komt. Daarom probeert hij het op 
een andere manier. Hij koopt de bevolking om en looft maar liefst honderd carolus gulden uit 
als premie voor degene die bereid is te zeggen wie begonnen is met dit oproer. Het is een 
gigantisch groot bedrag voor de arme mensen uit Rijssen. Maar de drost heeft geen resultaat. 
Niemand verraad zijn medeburgers. En de drost (best wel op de hoogte van de namen van de 
aanstichters) zwijgt in alle talen. Onverrichter zake keren de pachter en de ruiters terug. In 
Rijssen haalt men opgelucht adem. Een jaar later vragen burgemeester en gemeenslieden 
verlichting van hun lasten aan Ridderschap en Steden. Men is bereid nu wel te betalen, maar 
dan minder dan Zwolle verlangd. Als redenen voor deze lastenverlichting geeft men op de grote 
schade die men heeft geleden en de armoede van de burgers. Langs legale weg probeert men 
opnieuw te bereiken wat een paar jaar eerder met geweld niet is gelukt. Intussen loopt de 



47 

 

periode van oorlog en ellende langzaam naar een einde toe. Een nieuwe eeuw wacht. Rijssen 
gaat een rustige tijd tegemoet. 

 

Notter  

De buurtschap Notter is voor het eerst genoemd in het jaar 1297. Ze heet dan Nuthere (later 
ook wel Nuthhaer). Deze naam is een afkorting van notenhaar.  De es en ook het aangrenzend 
kampgebied (waar elk erve zijn eigen kleine es of bouwkamp heeft), liggen alle op een haar 
(zandrug), die de rechteroever of noordoostzijde van de Regge markeert. Deze zandrug zal voor 
ze in cultuur werd gebracht, voor een groot deel met hazelnootstruiken begroeid zijn geweest. 
De hazelaar heeft echter ook hier al sinds lang de plaats moeten ruimen voor de Canadese 
rotsmispel, meer bekend onder de populaire naam van krentenbossen. Deze hazelnootstruik, 
die in het begin van de twintigste eeuw enkel nog voorkwam op het landgoed Eerde, doch zich 
nadien, vooral met behulp van de vogels enorm heeft verbreid, kwam ruim anderhalve eeuw 
geleden vanuit Canada naar Europa.  

De buurtschappen Notter en Zuna (Zuna: oorspronkelijk Suden Aa omdat ze aan de andere, 
deels zuidelijke kant van de Regge lag, die vroeger Aa heette) waren ondergebracht in één 
marke. Evenals Elsen maakte ook Notter deel uit van het richterambt Kedingen. Burgerlijk 
ressorteerden Notter en Zuna onder Wierden en kerkelijk onder Rijssen. De parochie van de 
kerk te Rijssen, die aan de Heilige Dionysius was gewijd, had eertijds een grote omvang en 
strekte zich voor wat Elsen betreft uit tot aan de straten van Goor. Oorspronkelijk hoorden 
Enter en Holten er ook bij maar deze werden er later van afgescheiden. Geen wonder dus dat 
Rijssen als kerkelijk middelpunt de ontmoetingsplaats was voor de parochianen uit de 
omliggende buurtschappen. De volkstelling van het jaar 1748 levert de bewijzen dat meerdere 
boerendochters en boerenzonen uit Elsen hun huwelijkspartner vonden in Notter of Zuna. 
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De Schutse 

 

De Grimberg  

De Grimberg wordt als Huis al genoemd in het jaar 1297. Ebbinge Wubben schrijft in het jaar 
1843 dat in een oorkonde uit het begin van de zestiende eeuw wordt geschreven dat ‘den 
Grimberg uit de Heerschap Almelo ontsproten en uit de marken Notter en Rijssen te hoop 
gesat zijn’ (werd samengesteld). Het was zeker daarom ook leenroerig aan de Heerlijkheid 
Almelo. In de oorlog tussen de hertog van Brabant en bisschop Heribert van Bierum, zou de 
bisschop onder zijn medehelpers ook een Heer van den Grimberg hebben gehad. In het jaar 
1336 wordt Derck van den Grimberg met name genoemd. In het jaar 1376 was Egbert van 
Grimberg drost van Haaksbergen. 

Later kwam Huis de Grimberg in het geslacht Van Thije. In het jaar 1470 is Jacob van Thije 
richter van Kedingen. Op de klaring van het jaar 1484 verscheen Johan van Thije, op die van 
het jaar 1534  Berent van Thije. Daarna komt Huis de Grimberg in het geslacht Van Voerst. 
Dit geslacht was afkomstig van Huis Beerse, onder Ommen. In een register bevattende de 
namen van ‘Vianden van de Spaanse koning’ wordt genoemd: ‘Jan van Voerst het laatst op 
zijn huis Grimbergen bij Rijssen gewoond, nu gevangen op Blijenbeek’. De Spaanse drost kan 
echter in de periode 1583-1584, dat De Grimberg door de Spanjaarden bezet is, weinig halen 
en vermeldt: ‘t Huijs met omliggende gaarden en de olijmole vermitz ’t garnizoen daerop 
liggende, heeft nijet opgebracht’. Kort daarna is Huis de Grimberg door Spaanse soldaten in 
brand gestoken. Mechteld van Langen, de huisvrouw van Van Voerst wordt daarna door 
Staatse soldaten met een vijftal van haar pachters in Lochem gevangen gezet, totdat zij de 
pachten hebben betaald. In het jaar 1711 was Willem Reinier van Voerst, generaal-majoor 
(weduwnaar) de bewoner van Huis de Grimberg. Hij heeft als personeel in dienst de knechten 
Hendrik Bitter en Willem van de Eese en als meiden Catrina van Eibergen en Hendrina ter 
Weele. De Grimberg was dus geen groot Huis. Volgens het vuurstedenregister telt het drie 
stookplaatsen, terwijl Huis Eversberg bij Nijverdal er negen bezit.  
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De Grimberg  

In de Oprechte Dinsdagse Haarlemse Courant van 25 juli 1786 wordt de havezathe te koop 
aangeboden onder de volgende omschrijving: 

 
Het Overste Huis en Havezathe de Grimberg, met de Bouwen Orangehuizen en Hoven, (zijnde 
dit voorzeide Overste Huis hegt en sterk, verdeeld in een menigte Beneden-, daaronder een zeer 
grootse Zaal en Eetzaal en Bovenkamers, meest alle fraaij behangen, en voor eenige Jaaren 
naar de beste smaak veranderd en verbeterd, omringd met een breede Gragt, gelijk ook de 
daarbuiten liggende Hoven met een tweede Gragt omringd zijn, waarin een fraaije Vijver of Kom 
met Goud- en Zilvervisjes en daarbij gelegen vermaakelijk Engelsch Bosjen, voorts de 
navolgende erven en katersteden – alles gesitueerd gelegen aan de met schuiten bevaaren 
wordende Rivier de Aa (Regge) tusschen Rijssen en Almelo – zijnde in allen opzigte zeer 
vermaakelijk, onder anderen met eene dagelijks daar doorgaande passage van Postwagen en 
andere Rijtuigen. 
 

In het jaar 1876 ging wat er nog over was van Huis de Grimberg over in handen van Auke ter 

Horst. Nu is De Grimberg met nog de erven Claas voor de Brugge, Berg-Gerrit en de Telgte 

(aan de Schapendijk in Zuna) eigendom van de familie Jordaan-Ter Horst. Mevrouw Jordaan-

Ter Horst is een kleindochter van voorgenoemde Auke ter Horst. Het echtpaar heeft in het 

tussen de verkeersweg en de spoorlijn gelegen park in het jaar 1947 een eenvoudig landhuis 

laten bouwen, dat in het jaar 1951 door aanbouw is veranderd in een riante bungalow. 

 

Als men vanaf de verkeersweg Wierden-Rijssen de door Notter gaande Klokkendijk inslaat,  

ziet men onmiddellijk over de spoorlijn, aan de rechterkant van de weg, een schilderachtige 

‘boerenschöppe. Ze vertegenwoordigt het enige nog overgebleven ‘antiek’ op het vele eeuwen 
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oude erve De Eese, waarvan de behuizing in het jaar 1945 afbrandde en daarna in moderne 

stijl werd herbouwd. In een oorkonde van 1 oktober 1470 lezen we dat Agnes van der Eese 

van Gramsbergen wordt beleend met het erve en goed De Eese in de buurtschap Notter, onder 

het kerspel van Rijssen gelegen. Zeer waarschijnlijk heeft het aan het bovengenoemd geslacht 

ook de naam Eese ontleend. Later wordt De Eese (Eeseman) een leen van Huis Heeckeren bij 

Goor. 

 

 

 

De toegangspoort naar de havezathe de Grimberg 

 

In  de Spaanse successieoorlog (1702-1713) bekleedde de toenmalige Heer van De Grimberg, 

baron Willem Reinier van Voerst, in het onder het opperbevel van de Engelse generaal 

Malborough staande leger, de functie van generaal-majoor. Het schijnt dat hij toen zijn 

buurman Klaas Eeseman meegenomen heeft als oppasser. Toen deze door een kogel in zijn 

been ongeschikt was geworden voor de krijgsdienst, stuurde hij hem naar huis om op De 

Grimberg het toezicht op de paarden te houden. Hij beloofde Klaas toen, dat mocht hij 

heelhuids uit de oorlog terug komen, hem als koetsier in dienst te zullen nemen. Klaas 

Eeseman was al een aantal jaren koetsier geweest op Huis de Grimberg, toen de Rijssense 

schoolmeester overleed. De benoeming van een nieuwe meester berustte destijds bij de 

bezitters van de havezathen de Grimberg, de Oosterhof en Eversberg. Aangezien de beide 

laatsten op de vergadering waar de schoolmeesterbenoeming aan de orde zou komen, absent 

waren, had de Heer van Huis de Grimberg het alleen voor het zeggen. Deze ‘bombardeerde’ 

toen zijn koetsier tot schoolhoofd van Rijssen, echter op voorwaarde dat hij met de 

keukenmeid Geesje zou trouwen. Of de Heer van De Grimberg zijn manke koetsier kwijt wilde 

en voor wat de dienstmaagd betrof, liever eens weer ‘vers vlees in de kuip’ wilde hebben? Wie 

zal het zeggen? Het was in die dagen van de feodaliteit heel gewoon dat de landheer in de 

keuze van een huwelijkspartner voor zijn ondergeschikten het beslissende woord had. Het zal 
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destijds (in de tweede helft van de achttiende eeuw) weinig opzien hebben gebaard toen men 

een schoolhoofd vroeg ‘liefst ongehuwd, omdat zijn voorganger eene waardige weduwe heeft 

achtergelaten die nog lang mee kan’. Dus een soort koppelverkoop van ambten. En men 

spaarde er het weduwepensioen mee uit. 

 

Meester Klaas Eeseman  

Klaas Eeseman nam zijn benoeming tot schoolhoofd van Rijssen aan, misschien wel 

voornamelijk omdat aan dit ambt ook dat van voorzanger in de kerk was verbonden. Want 

zingen dat kon Klaas als de beste. Wie weet is dit laatste wel doorslaggevend geweest bij zijn 

benoeming en kwam zijn kennis van het onderwijs op de tweede plaats. De overlevering 

verhaalt dat wanneer Klaas na schooltijd een bezoek bracht aan zijn ouderlijk huis op De 

Eese, hij onderweg uit volle borst zong: ‘Smalbrook (Marlborough) die vaart ten oor-e-log, 

dirredomdijne, dom’. Zijn broer die nog op het ouderlijk huis boerde, en Klaas vanwege zijn 

luide zang wel ruim een kilometer ver kon horen aankomen, lichtte de huisgenoten dan alvast 

in met: ‘Oonze Klaos kump der ook an. Ik heur um al zingen van Smalbrook’. Was het leven 

vroeger zoveel gemoedelijker dan vandaag? Of heeft de overlevering er de scherpe kantjes 

afgevijld? 

 

Een benoeming van een nieuwe meester berustte destijds bij de bezitters van de havezathe 

de Grimberg, de Oosterhof en Eversberg. Aangezien de beide laatsten op de vergadering waar 

de schoolmeesterbenoeming aan de orde zou komen, absent waren, had de Heer van Huis de 

Grimberg het alleen voor het zeggen. Deze ‘bombardeerde’ toen zijn koetsier tot schoolhoofd 

van Rijssen, echter op voorwaarde dat hij met de keukenmeid Geesje zou trouwen. Of de Heer 

van De Grimberg zijn manke koetsier kwijt wilde en voor wat de dienstmaagd betrof, liever 

eens weer ‘vers vlees in de kuip’ wilde hebben? Wie zal het zeggen? Het was in die dagen van 

de feodaliteit heel gewoon dat de landheer in de keuze van een huwelijkspartner voor zijn 

ondergeschikten het beslissende woord had. Het zal destijds (in de tweede helft van de 

achttiende eeuw) weinig opzien hebben gebaard toen men een schoolhoofd vroeg ‘liefst 

ongehuwd, omdat zijn voorganger eene waardige weduwe heeft achtergelaten die nog lang 

mee kan’. Dus een soort koppelverkoop van ambten. En men spaarde er het weduwepensioen 

mee uit. 

 

Erve Groot Hommers 
 

In een register dat loopt van de jaren 1381 tot 1383 wordt al een Hummerdinck genoemd, 

gelegen in Notter in het kerspel Rijssen. In het Schattingsregister van het jaar 1475 heet het 

Humberting en in het vuurstedenregister van het jaar 1675 Hommert, dat later Mommers 

werd. Bij het Hommers dat tussen het Wolterink en de huidige School met de Bijbel, maar 

iets dichter bij de es lag, moet eens een uitgebreid landbouwgebied hebben behoord. 

Omstreeks het jaar 1700 is het in bezit van Berend ten Broek uit Amsterdam, waarschijnlijk 

was het eertijds een kloosterbezit. Tijdens de volkstelling van het jaar 1748 is het Hommers 

bewoond door Gerrit Hommers en zijn vrouw Lutgert Nijsink, met hun kinderen Hendrik, 
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Marie en Fenneken, waarvan de laatste nog geen tien jaar was. Als knechten dienen dan op 

het erve: Hendrik Loohuis, Jan Nijsink en de koejongen Jan Eshuis. Als meid wordt Eule 

Claesen genoemd. Tegenwoordig is het eigendom en bewoond door de familie Eertink. Er 

schijnt ook nog een Klein Hommers te hebben bestaan. Dat lag volgens de kadastrale kaart 

aan de Schapendijk. Dit moet echter rond 1850 zijn afgebroken. 

 

Even ten noordwesten van het Groot Hommers, tussen het Wolterink en de huidige school, 

lag de Spiekerbarg. Vermoedelijk stond hier eens, aan de rand van brink en es, een 

korenspieker. Langs deze heuvel liep indertijd een diepe sloot, die komende uit het achter de 

Wierdense Huurne gelegen veen, tussen de erven Loohuis en Van de Riet doorlopend, naar 

genoemde Spiekerbarg voerde, die waarschijnlijk eens met een gracht was omringd. Volgens 

de kadastrale kaart van het jaar 1829 bevindt zich dan in de Klokkendijk tussen de huidige 

school en het kruispunt, nog een brug. Via deze doorlaat vervolgde de Spiekeregraven zijn 

weg naar de Regge. In dit verband gezien in het misschien interessant te weten dat voor het 

kookhuis van de Selhorst in Ypelo nog een molensteen ligt, die volgens de overlevering 

afkomstig is van het Groot Hommers. Aangezien deze steen slechts een diameter van negentig 

centimeter heeft, is het goed mogelijk dat deze eens heeft dienst gedaan in een op het Groot 

Hommers gevestigde rosmolen. 

 

Het veer  

 

Bij Rijssen was een bisschoppelijk veer. Eigenlijk stond het stadje om dit veer. De bisschop 
verwisselde hier van paarden, hij overnachtte er, beveiligd tegen aanvallen van lastige 
vasallen. Het stadje werd omwald, binnen de wallen lagen de havezathen Bevervoorde en 
Brandlicht. Later, in 1492, is een brug over de Regge gelegd door Otto van den Rutenberg. 
Heer van Sudena (Zuna), op verlof van de bisschop; uit een tol trokken de Rutenbergs 
inkomsten. De boerderij die hier op de oever van de Regge staat, is het veerhuis van vroeger. 
In de volksmond is de naam nog altijd 'Het Veer'. De allereerste boerderijen in Notter en Zuna 
kozen voor plekken waar de Regge ondiep en in de zomertijd doorwaadbaar was. Via de 
voorden konden de pioniers zo de hogere venen, die niet zo ver weg lagen, gemakkelijk 
bereiken. 

Al sinds onheuglijke tijden heeft een familie Japink het veer bediend dat de verbinding 
onderhield tussen Notter en Zuna. Het feit dat deze twee buurtschappen waren ondergebracht 
in één marke, had tot gevolg dat onderling verkeer nog wel eens nodig was. Zo was bijvoorbeeld 
de jeugd van Zuna aangewezen op de school in Notter. Nu was in voorgaande eeuwen, toen er 
nog hoegenaamd niets werd gedaan aan waterbeheersing, het beroep van veerman meer een 
seizoenbedrijf. Gedurende de voor de boer drukke zomermaanden – de veerman was ook boer, 
hij moet zelfs nog een tijdje de postbode hebben waargenomen – hield de Regge maar weinig 
water. De veerman kon dan volstaan met zijn schuit dwars in de rivier te verankeren, zodat 
ze als overstap dienst kon doen. Voerlieden met paard en wagen maakten bij gemis aan een 
brug ook bij hoge waterstanden gebruik van een voorde. Dat dit bij hoog water en een snelle 
stroming van de rivier niet altijd zonder gevaar was, behoeft geen betoog. De enige 
voorzorgsmaatregel die de voerman hierbij nam was enige takkenbossen op de wagen te 
leggen, ter voorkoming van natte voeten. De paarden moesten de overtocht dan deels 
zwemmende volbrengen.  

 



53 

 

 

Wanneer iemand uit Notter naar Zuna moest, maakte hij een afspraak met de veerman hoe 
laat deze hem weer af moest halen. Roepen had meestal weinig resultaat omdat het huis van 
de veerman op ongeveer driehonderd meter afstand van de rivier lag. De meeste klandizie 
genoot Joapiks-Graads van de schooljeugd uit Zuna. Gehurkt om het open vuur – schoolgaan 
deed men vroeger alleen in de winter – wachtten ze dan in de woonkeuken van de veerman op 
de laatkomers. Afgaande op het vuurstedenregister van het jaar 1675 zou men de conclusie 
kunnen trekken dat drie eeuwen geleden de veermanwoningen en ook de wachthuizen aan de 
overkant nog een speciale wachtkamer met stookgelegenheid hadden. Claas voor de Brugge, 
de wachtplaats voor het Rijssense veer, erve Japink en erve Middeles (Hietland) in Zuna, de 
wachtplaatsen voor het veer van Japink aan de kant van Zuna, staan alledrie genoteerd voor 
twee stookplaatsen. In het register van het jaar 1752 wordt voor elk van deze erven één 
stookplaats genoemd. Vanzelfsprekend had de veerman ook wel klandizie van kerkgangers. 
Het verhaal gaat nog dat de Notterse veerman bij onbegaanbare wegen de kerkgangers tot aan 
het Rijssense veer moest brengen. De mannen beschikten doorgaans wel over laarzen. Als de 
schuit dan vol was geladen met kwebbelende vrouwen, klonk telken de vermaning van de 
veerman: ‘vrouwleu haolt ow stille, aans verzoepe wi’j nog’.  

Dat de veerman toen voor zijn diensten een sobere beloning kreeg blijkt wel uit de 
jaarverslagen van de gemeente Wierden uit het midden van de negentiende eeuw. Notter en 
Zuna ressorteren burgerlijk onder Wierden. In het jaar 1851 betaalt de gemeente aan de 
veerlieden in Enter, Ypelo en Notter samen tweehonderd gulden. Veerman in Notter was toen 
Derk Japink, de grootvader van Graads Japink. Voor het jaar 1852 wordt slechts 
honderdvijfentwintig gulden en tweeënnegentig cent betaald. Het veer bij de Langevoort onder 
Enter had in het jaar 1851 plaats gemaakt voor een brug. 
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Het veer over de Regge  

 

Het veer dat de verbinding tussen Notter en Zuna onderhield werd pas in het jaar 1897 

vervangen door een ophaalbrug. Graads Japink verruilde toen zijn functie van veerman voor 

die van brugwachter. De inwoners van Notter en Zuna waren nu van een groot ongerief verlost 

en de jeugd had er een attractie bij gekregen. Die had het er best voor over om een half uur 

en langer bij de brug te blijven wachten of er misschien een schip aankwam. Ze mochten 

Graads dan helpen de brug optrekken. Voor de schippers was het echter een groot ongemak 

dat de brugwachter zo ver (300 meter) van de brug af woonde, zodat ze heel wat adem moesten 

‘vertoeteren’ voor dat Graads kwam opdagen. In de eerste oorlogsdagen van het jaar 1940 is 

de brug opgeblazen. Helaas was de scheepvaart op de Regge ook al ter ziele.  

 

 

Erve Groot Leusink 

Voor zover mensenheugenis reikte heeft men op het Groot Leusink (later Klein Avest) al asiel 
verleend aan ‘volk bij de weg’. Hiertoe behoorden onder andere bedelaars (in de volksmond 
schooiers genoemd), scharenslijpers, schoorsteenvegers en speellieden. Dit ‘volk bij de weg’ 
dat toen uit vrees voor armenjagers (later werden ze wachters genoemd) de grote heirwegen 
zoveel mogelijk meed, kwam meestal van de kant van de Ligtenberg. Op hun route vandaar 
naar Daarle en Den Ham moesten ze over het ter hoogte van het Groot Leusink gelegen 
voetveer. Het overzetten van deze passanten gebeurde door de aan de overkant (in Zuna) 
wonende familie Fokkert. Verscheidene generaties van dit geslacht hebben deze veerdienst als 
vrijwilligerswerk verricht zonder er ooit een cent voor te hebben ontvangen. Onder de gasten, 
die vrij geregeld op het Groot Leusink gratis logies kregen, waren ‘vogels van diverse pluimage’. 
Er was letterlijk een pratende ekster die door zijn baas in een kooi werd meegenomen. Als 
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deze bij de boerderij op het melkrek stond, riep de vogel ‘melluk’. Kreeg hij zijn schaaltje melk 
niet gauw genoeg, dan schreeuwde hij: ‘verrek’. Een echtpaar dat altijd eens in de veertien 
dagen op het erve Groot Leusink overnachte, was Bart en Matje. Deze mochten als ‘vaste 
klanten’ slapen op de hilde boven de stal. Alle andere zwervers die aanklopten om nachtverblijf 
kregen onderdak in de ‘schöppe’. Wanneer ook deze ‘volgeboekt’ was, werden ze door gestuurd 
naar het erve Beunk aan de Klokkendijk. Deze ontving ook de zwervers die het veer van Japink 
passeerden. Naast vrij logies kregen ze van de boerin op het Groot Leusink ook nog wel eens 
een bord karnemelksepap. Verder mochten ze het bij de boerderij staande bakhuis gebruiken 
om hun eigen eten klaar te maken en koffie te zetten. Maar ook het leven van de regelmatig 
op het Groot Leusink logerende zwervers verliep niet langs effen paden. Meer dan eens moest 
dokter Moquette van Nijverdal via een wankele ladder de hilde beklimmen om een ‘strolegerige’ 
patient te consulteren of bij licht van een flakkerende kaarslantaarn in de tochtige ‘schöppe’ 
assistentie verlenen bij een bevalling. 

Tegenover de last en ongemakken die de – niet betalende – logeergasten de boer, of meer nog 
de boerin veroorzaakten, stonden ook wel enkele wederdiensten. Als tegenprestatie verzorgden 
ze het erf om de boerderij, zodat dit er op zondag altijd netjes uitzag. Van een scharensliep, 
die ook koperslager was, kreeg het echtpaar Vruggink eens een stel met koper beslagen 
haardijzers cadeau. Daarenboven waren de telkens komende en gaande gasten de regelmatige 
brengers van nieuws, die de boer anders traag of vaak niet bereikten. Ook onder het ‘volk op 
de weg’ waren destijds ook vooruitstrevende mensen. Zo had Van de Worp tijdens zijn verblijf 
op het Groot Leusink een woonwagen in elkaar getimmerd. Toen hij het vehikel klaar had, zat 
hij met het probleem hoe het ding op een staanplaats voor woonwagens bij Nijverdal te krijgen. 
Daar wist de boer van Groot Leusink wel raad op. Hij spande zijn paard voor de woonwagen, 
ging zelf in de deuropening zitten en daar ging het onder veel bekijks op Nijverdal aan. Van 
de Worp verhuisde op zijn oude dag met zijn vrouw naar een woning in het Schalderoi te 
Almelo. Eens op een dag las Eusinkboer in het Dagblad van het Oosten dat een echtpaar Van 
de Worp, wonende in het Schalderoi te Almelo, die dag hun gouden bruiloft hoopte te vieren. 
Leusinkboer had zijn besluit gauw genomen. Tegen zijn vrouw zei hij: ‘Vrouw, doot mi’j vieftig 
eier in de mande, daor wi’k moarn met nao Almelo’. In Almelo bij het Schalderoi aangekomen, 
zag hij al van verre, in de doorkijk van het stille steegje, Van de Worp op een stoel zitten voor 
zijn sober, doch heldere huisje. Toen deze Leusinkboer zag aankomen, schoot hij vol. Met z’n 
drieën zullen ze nog geruime tijd hebben gepraat over hun gezamenlijke herinneringen. 

 

De katers  

Na de markeverdeling kreeg niet alleen de keuter, maar meer nog de grootgrondbezitter een 
kans de woeste gronden rendabel te maken door daarop boerderijen te stichten. Tot de eerste 
nederzettingen in het voordien nog volslagen woest liggende Notterveld behoorde ook het 
Heynenoord. Het Heijnenoord behoorde bij de Grimberg en op het erve de Velper woonde de 
koetsier van  Christiaan Henny uit Velp, die in het jaar 1844 nog eigenaar is van Huis De 
Grimberg. Omdat deze met zijn gezin was meegekomen met Henny werd deze familie Maassen 
van den Brink uit Rheden in de buurschap De Velper genoemd. Van dit keuterboertje 
stammen alle thans nog in Twente wonende Maassen van de Brinks af. Over het al of niet 
rechtmatig voeren van deze dubbele naam is in de bezettingsjaren een procedure gevoerd, die 
echter door de familie Maassen van den Brink s gewonnen. 
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Erve de Velper, 7 juni 1908. Toen Willem Maassen van den Brink het oude erf kocht was het 
al een grote katerstede. Maassen van den Brink, die op de oude Velperi’je woonde, vond zijn 
bestaan in de veehandel. De Velperi’je is omstreeks het jaar 1917 afgebroken. Het was een 
schilderachtig boerderijtje met in de woonkeuken een grote wijde boezem. Bij De Velper kon 
men hammen en worst laten roken. 

Even voorbij de afsplitsing van de Petersdijk ligt de Blokkendijk. Deze ontleende zijn naam 
aan de hier langs liggende blokken. Dat was in percelen verdeelde veengrond. Deze dijk, die 
zich ter hoogte van Hegejansbos splitste, was meteen de weg die vanuit Zuna en Notter naar 
Deventer en Zwolle ging. Een eind verder ligt de Smalendijk, zo genoemd naar een aan de weg 
gelegen erve. Langs deze weg kwam men bij Tol Wil’m  uit op de weg Rijssen-Nijverdal, die 
destijds de daar aanwezige tol bediende en tevens een ‘stille knippe’ exploiteerde. Van deze 
‘stille’ herberg werd wel het meest gebruik gemaakt door de varkenskooplieden uit Holten, die 
van de Hellendoornse- of Ommermarkt komende, steevast bij Tol Wil’m aanlegden. 

Tussen de Smalendijk en de Zunase Schapendijk (die naar ’t Heksel in Noetsele ging) liggen 
De Possen. Deze hoek ontleende de naam aan de ‘possum’ (gagel), die op deze lage 
broekgronden eertijds welig groeide. De naam van deze kruidachtige heester, waarvan de 
bladknoppen in de Middeleeuwen werden gebruikt bij de bierbereiding (later gebruikte men 
hiervoor hop) en de struiken zelf dienst deden in de bedstee als vlooienwerende onderlaag en 
leeft nog voort in de persoonsnamen: Possen Peter, Possen Jan en Possen Grete. Gagel is 
kervel en werd ook wel vlooienkruid genoemd. 
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Huis Zudena 

De vroegste oorkonde waarin Huis Zudena wordt vermeldt is van 25 januari 1326. Hierin 
wordt Bernd van Zudena, knape (dienstman) genoemd als borg voor de bisschop die dan ‘200 
mark Brabants’ schuldig is aan de Heer Van Keppel ten behoeve van de dochter van Herman 
van Lage. Op 7 februari 1333 wordt Harman van Sudenae ‘genaamd van Catenhorst’ genoemd 
als borg. Deze zal toen hebben gewoond op het borgmanshuis Catenhorst (bij Schuilenborg). 
In een oorkonde van 2 mei 1336 wordt een Bernard van Zudenae vermeldt als een van de 
leenmannen van Johan Redinck (van Eerde). Deze en ook reeds hiervoor genoemde Bernard 
zal op het Huis Zudena hebben gewoond. Mogelijk heeft ook de in een oorkonde van 7 
september 1346 als eigenaar van een erve in Nueldinghe (in de kop van Overijssel) vermelde 
Albertus van Zudena op Huis Zudena gewoond. Zo tegen het einde van de veertiende eeuw 
schijnen de moeilijkheden voor het op Huis Zudena wonende geslacht al te zijn begonnen. Op 
29 maart neemt Herman van Twicklo zijn eerste ‘wasteken’ (aanmaning tot betaling van een 
schuld) tegen Wolter Morken van Zudenae wegens een schuld van tweehonderd Franse 
schilden. Op respectievelijk 13 en 17 april volgen de tweede en derde aanmaning. Op 15 
januari 1400 wordt voornoemde Wolter van Zudenae door Van Twicklo voor de eerste keer 
gemaand wegens een schuld van vierhonderd schilden en op 29 januari en 12 februari voor 
de tweede en de derde keer. De richter oordeelt dan op 14 november 1401 dat zo Wolter deze 
schuld heeft gemaakt, hij ze ook zal moeten verantwoorden. Komt ze echter ten laste van zijn 
moeder Aleid dan behoort de bisschop verhaal te geven op het familiegoed. Volgens een 
oorkonde van 6 augustus beleent bisschop David van Bourgondië Wenemer van Zudenae met 
het Huis Zuedenae met de leenmannen en alle toebehoren. Tegelijk wordt dan Johan van 
Essen (van Eerde) met het goed Zudenae beleend ‘gelijk Wenemer van Zudenae des voor den 
daartoe gematigden Derk van der Schulenborg uitgegaan is’. Genoemde Wenemer moet de 
laatste van dit geslacht zijn geweest die Huis Zudenae heeft bewoond en bezeten. Is Huis 
Zudenae in het jaar 1461 nog een leengoed van Johan van Essen, volgens een oorkonde van 
21 juli 1597 wordt Otto van den Rutenborch met het erve en goed Zudenae met toebehoren 
in het kerspel Rijssen’ beleend. De laatste vermelding van Huis Zudenae is in een oorkonde 
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van 29 november 1501 wanneer Otto van de Rutenborch met het goed wordt beleend. Hij is 
een zoon van bovengenoemde Otto.  

Dat Huis Zudenae een adellijke goed is geweest en daarmee ook het recht van water en wind 
bezat, en er ook gebruik van maakte, wordt gestaafd door een, al meer dan vijf eeuwen oude 
veldnaam ‘het molenstal’. Deze naam geldt voor een lage weide, gelegen terzijde van het aan 
de Smeijersweg gelegen boerderijtje, dat in het jaar 2003 nog werd bewoond door de familie 
Schulenborg. De naam het Moddergat voor een lage weide zuidelijk van het erve Smeijers 
duidt op een eertijds moerassige laagte, die zeker iets te maken had met een waterreservaat 
voor de watermolen en tevens verbonden zal zijn geweest met een grachtenstelsel. Op de 
splitsing van Zuna en Smeijersweg was vroeger een diepe kolk, die aansloot op een brede sloot 
of gracht. Deze kolk, die onmiddellijk aan de brink in Zuna lag, zal toen meer functies hebben 
gehad, zoals een drinkkuil voor het vee, een reutkuil voor het vlas en een bluswaterreservoir 
voor eventuele branden. Voorjaar 1970 werden bij het erve Hoekjens )voormalig Klein Wessels) 
aan de Smeijersweg bij diepspitten van de tuin een groot aantal kogelpotscherven gevonden, 
ook enkele brokstukjes Pingsdorfer aardewerk uit de twaalfde eeuw. Tussen dit 
schervenmateriaal was ook een weefgewicht en een soortgelijk voorwerp, mogelijk een 
visnetverzwaring. De vondst van brokjes tufsteen doet vermoeden dat in de onmiddellijke 
omgeving het Huis Zudena zal hebben gestaan. Tufsteen, naast moerasijzer, de bouwsteen 
uit de vroege Middeleeuwen werd indertijd alleen gebruik voor belangrijke gebouwen, zoals 
kerken en kastelen. Nog een aanknopingspunt in de historie van Huis Zudenae biedt het er – 
op enige afstand – tegenover gelegen erve De Plas, nu bewoond door de familie Wibbelink. De 
naam Plas zou kunnen duiden op een vroegere voorhof op plein van een kasteel. 

Wie de vuurstedenregisters van het jaar 1675 vergelijkt met die van het jaar 1752 zal het 
opvallen dat diverse adellijke huizen en ook boerderijen bij de laatst genoemde telling minder 
vuursteden bezitten dan in 1675. In Notter en Zuna waren dit de erven Claas voor de Brugge, 
Japink, Middeles en Smeijers. Van een vuurstede, waar de rookleider onbruikbaar was 
gemaakt door er een gat in te hakken, hoefde men geen schoorsteengeld te betalen. Eveneens 
zouden om belasting te besparen indertijd twee ramen in de ends- of bovenkamer van het erve 
Smeijers zijn dichtgemetseld. Daarom is het te verklaren waarom sommige endskamers van 
oude Twentse boerderijen zulke ‘blinde’ ramen hebben. Ook de opstal op het erve Smeijers zal 
gezien de endskamer die het eens bezat, oorspronkelijk een open hallehuis zijn geweest. Voor 
de algehele modernisering van het oude huis, waarbij ook de bovenkamer verdween, was de 
grote woonkeuken door een planken beschot in twee ongelijke helften verdeeld. Twee grote 
kabinetten en een glazenkast waren in dit beschot ingebouwd. Daarachter stonden de meel- 
of baktrog en een drietal mooi besneden ‘tuugkisten’. Ook het van eigentijdse volkskunst 
getuigende keienstraatje voor de bovendeur van de endskamer is verdwenen. Hierin stonden 
– met witte keitjes in een zwart fond – de initialen H.S. (Harm Smeijers) en G.M. (Geesken 
Mokkelencate) met daaronder het jaartal 1804. 

 

Erve Lutteke Zudena en erve Middeles 

Op ongeveer honderdvijftig meter afstand van het erve Smeijers ligt het erve Lutteke Zudena, 

later Groot Wessels genoemd. Vanaf dit erve, dat de naam lutteke (klein) als sinds enkele 

eeuwen is ontgroeid, zijn de Wessels naar alle windstreken uitgevlogen. Weliswaar kan de 

familienaam Wessels, gevormd uit de voornaam van de man: Wessel, met de ‘s’ van Wessels 

zoon, tegelijkertijd ook in verderaf gelegen leefgemeenschappen zijn ontstaan. Gezien echter 

het vroegere parochiaal verband, is het toch wel aannemelijk dat de Wessels in Elsen, Enter, 

Rijssen, Wierden en Ypelo, en waarschijnlijk ook die in Almelo, Markelo en Vriezenveen, voor 

wat hun nageslacht betreft, allen hun bakermat hadden in Zuna. 
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Even over de Reggebrug die Notter met Zuna verbindt, ligt – aan de Zunaweg – het erve 
Middeles. Het erve is al sinds het jaar 1904 bewoond door de familie Hietland, die voordien 
pachter was van het erve Groot Lochter. Middeles zal deze naam hebben gekregen omdat het 
precies halverwege – dus midden – de Berges in Notter en het Achteres in Zuna lag. De erven 
Smeijers, Wessels, Bruins en Middeles behoorden eens tot het landgoed Zudena.  

 

Erve Smeijers  

Uit het testament van Otto van den Rutenborg van het jaar 1549, aanwezig in het Nieder-
Sachsisches Staatsarchiv te Osnabruck, blijkt dat Huis de Grimberg en het goed Zudena elk 
met een flink aantal boerderijen tot het jaar 1549 in het bezit waren van Otto van den 
Rutenborg. Bij de verdeling van deze goederen komen Huis De Grimberg met de daartoe 
behorende erven aan het geslacht Van Voorst. De goederen van Huis Zudena aan Schele tot 
Schelenburg in Duitsland. De goederen die aan het geslacht Van Schele komen worden in het 
testament als volgt omschreven: ‘Item den hoff tho Sudenae daer Wessel op wonet, ein waer. 
Item des Meijers erve eine volle waer tho Notter. Item Myddelesche, eine kotte uth Sudenae’. 
Volgens het vuurstedenregister van het jaar 1682 zijn de erven van landgoed Zudena dan 
allen reeds in het bezit van de families die ze voordien in pacht hadden. Omstreeks het jaar 
1863 wordt het erve Middeles bewoond door het echtpaar Willem Wessels en Gezina Hommers 
die het erve na hun verhuizing naar het erve Klein Wessels in het jaar 1904 verkopen aan 
Harm ter Horst te Rijssen. Deze verhuurt het erve aan de familie Hietland die in het jaar 1956 
door aankoop eigenaar werd van het erve Middeles. Volgens de kadastrale kaart van het jaar 
1839 heeft Middeles dan nog een open hallehuis. Toen de familie Hietbrink het erve betrok, 
zat de ijzeren beugel waarin eens de verticale stijl van de wendezoele draaide, die de 
soppenketel boven het open vuur hevelde, nog aan de balk van het eerste gebint. 

Als eerste aanleg over de brug genoot Middeles ook de eer de soldaten onderdak te verschaffen, 
die tijdens de dreiging van de Tweede Wereldoorlog de brug moesten bewaken. In april 1939 
werd voor deze brugbezetters – die voordien in de schöppe van erve Middeles ingekwartierd 
waren – een barak gebouwd die door de weduwe Hietland-Schuitemaker officieel werd 
geopend.  

 

Het archief van de provisorie 

Wat je met je ogen kunt stelen, moet je doen. Als je er maar met je handen afblijft. Dat was 

vroeger een getolereerde stelregel. Met andere woorden, gereedschap moet je kopen, de kunst 
van het maken moet je maar afkijken. De genoemde stelregel getrouw koopt de voogd in 
januari 1867 voor Evert Jan timmergereedschap:  ‘1 handbijl f 1.20, 3 schaafbeitels f 1.67, 1 
handzaag f 1.25, 2 steek- en 1 kambeitel, samen 97 cent, 1 duimstok 75 cent, 1 knijptang 55 
cent en 3 handzaagvijlen samen 50 cent’. Of Evert Jan er later plezier van heeft gehad meldt 
het dagboek niet. Op 23 augustus 1867 noteert Evert Jan dat hij van de voogd een gulden 
tachtig heeft ontvangen voor kermisgeld voor de oktobermarkt in Rijssen. Zijn zuster 
Egberdina krijgt dan vier gulden voor een plaats in de kerk. Het stond toen als een paal boven 
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water dat een geregelde kerkgang voor huwbare dochters de kans ‘aan de man’ te komen 
aanmerkelijk vergrootte. Een half jaar later krijgt Egberdina ‘goud in de muts, kosten 17 
gulden, gaspels op de schoenen, kosten 9 gulden, plus een nieuwe muts, gekocht bij Tusveld, 
kosten te samen 30 gulden. Met de Rijssender Hemelvaart krijgt Egberdina een gouden slot 
met kralen, kosten 15 gulden, op 20 februari een zilveren geldbeurs, kosten f 8,80’. Huwbare 
dochter waren doorgaans dure kostgangers. Vandaar ook het eeuwenoude Twente gezegde: 
‘Völle wichter (dochters) zin’t ongelukke veur nen boerenhof’. Op 22 juni 1867 koopt Evert 
Jan bij de weduwe Ter Harmsel in Rijssen laken voor een vest, stof voor een borstrok en een 
boezeroen. Op 25 april koopt Egberdina bij Leijendekker een paar schoenen, kosten een 
gulden en tachtig cent. Op Paasmaandag 29 maart1868 koopt Evert Jan bij Koedijk in Rijssen 
een zwarte ‘mollenvelsche’ broek, een zwarte doek, een ‘gel’ pilosche broek, een dagelijkse 
doek en voor vijf cent knopen. De kleermaker maakte de kleding.  

Het oudste deel van het stadsarchief wordt niet gevormd door dat van de drost, maar door het 

archief van de Provisorie. We kunnen teruggaan tot de vijftiende eeuw. De Provisorie heeft 

haar werk onder verschillende benamingen gedaan. In een band, behorend bij het archief, is 

op de perkamenten omslag de aantekening ‘Gasthuys of Provesooren Boek, Beginnende met 

1750’. Deze aantekening is wat de datering betreft niet helemaal juist, aangezien het boek 

aantekeningen bevat van het jaar 1706. Het Heilige Geest Gasthuis is een benaming die al 

vroeg voorkomt in Rijssen. De laatste benaming is die van Anthoniusgasthuis. Aan deze naam 

herinnert ook de grote Van Wou klok die in de toren van de Schildkerk heeft gehangen. Aan 

het einde van de zeventiende eeuw wordt het gasthuis (ziekenhuis) verkocht. Later zijn er in 

de stad nog wel zogenaamde armenhuizen te vinden. De laatste stonden op de hoek van het 

Hogepad en de Tabaksgaarden. Er is ook nog wel een ‘gesticht’ voor oude lieden geweest in 

de Rozengaarde. 

 

Zoals ook elders het geval is komen de inkomsten voor dit soort instellingen uit de zogeheten 

uitgangen ten behoeve van. Meestal zijn het dan kerkelijke of daarmee verwante instellingen. 

Van de inkomsten werd een administratie bijgehouden. In het archief wordt een register uit 

het jaar 1619 bewaard waarin de inkomsten van het ‘gasthus toe Rijssen’ werden opgetekend. 

Een voorbeeld om duidelijk te maken hoe dit werkte. 

 
- Derck Snijder heft en half mudde landes, daer hij van ghyeft en half mudde rogghen, 

geleghen achter den olden mollen beldt, up Martinii; 
- Willem Claessen ghyeft 2½  schepel roegghen van drye scheppel landes, gheleghen 

up den Hondebrynck, up Martinii; 
- Dye karcke ghift yaerlijkes den aermen eenen goldt gulden up Martinii; 
- Jan Braeckmans ghyft yaerlijkes ut sijn goedt XXXV stuvers ut sijn goedt, up 

Martinii; 
- Dye frouwe up dye Dackharst dye ghyft yaerlijkes V1 goldt guldens nae luydt enes 

beseghelden brives, verschenen up Mayye; 
- Item noch heft dye stadt enenfertich keysers golden, dye sye gheholden hebbet fan 

Wolterynkes geldt van dye hondert dalders dye yn Wolterinck sonden, ende hebbedt 
ghekreghen yndt yaer fan soeventyene (1617) up Martinii. 

 

Het gasthuis krijgt op verschillende manieren de inkomsten die nodig zijn om werkelijk als 

gasthuis te kunnen functioneren. Concreet komt dit neer op het bedelen van de armlastigen, 

al dan niet in het gasthuis zelf verblijvend. Men heeft uiteraard ook vele bezittingen verworven 

in de loop van de jaren. Bezittingen die de financiële basis hebben gevormd van de Provisorie 

tot ver in de twintigste eeuw. In de registers van de provisoren wordt met grote regelmaat 

melding gemaakt van de verpachting van de bezittingen. Helaas geven de bewaard gebleven 

boeken geen inzicht in het aantal armen dat Rijssen in de jaren door heeft geteld, laat staan 

dat er namen genoemd worden. Er zijn hoofdzakelijk aantekeningen omtrent het beheer van 

de bezittingen en de inkomsten uit huizen. Uit een instructie blijkt dat de drost een stevige 
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vinger in de pap heeft. Geen wonder, de provisoren waren meestal tevens lid van de 

gemeenteraad.  

De landerijen die de provisorie in bezit had hebben honderden jaren deel uitgemaakt van hun 

bezit. Er waren landerijen, schepel gezaai, hooiland en uitgangen van vijf erven. In de 

negentiende eeuw komt er weliswaar een heel andere regeling van de zorg voor de armen. 

Maar de bron waaruit het gemeentebestuur blijft putten ten behoeve van het onderhouden 

van de armen, is en blijft het bezit van de provisorie. Van lieverlee worden de landerijen van 

de provisorie verkocht. Het bouwland aan de Lentfersweg tegenover de oude begraafplaats, of 

achter den Beemer, in de Klimtuin, aan de Holtertorenweg, in het Nieuwland, in de Koerbelt, 

in de Breekeld, in de Delle (bij het nieuwe kerkhof), gaarden in het Molenstal, aan de 

Huttenwal, in de Schörfmaat, aan het pad bij Derk Rosman, in de Bijvank (bij meester Bos), 

in het Veerenland (aan de spoorweg naast het huis van Tusveld), aan het Hagpad (bij de 

Watersteeg), in de Modde, grasland in de Plaagslagen en in de Noordermors (bij Windbats). 

De toetreding tot het gezelschap van burgers bracht ook kosten met zich mee die ten goede 

kwamen aan de armen. Zo heeft men op allerlei manieren getracht die gelden bijeen te brengen 

voor de armen in Rijssen. En dat zijn er de jaren door velen, zeer velen, geweest. Armoede is 

een verschijnsel dat onlosmakelijk verbonden is geweest met Twente in het algemeen, maar 

in niet mindere mate ook met Rijssen. De armenzorg was overal in Twente een moeilijke zaak. 

Maar wanneer ook de drost krap bij kas zit, moeten vele en veelsoortige manieren geprobeerd 

worden om aan de nood van de armlastigen iets te kunnen doen. Vandaar de aanslag bij het 

burger worden, bij de winning van een gilde of bij het verkrijgen van een of ander voorrecht. 

Het aantal armen werd niet alleen bepaald door diegenen uit de eigen stad die geen of 

nauwelijks middelen van bestaan hadden. De stad had uit voorzorg allerlei bepalingen 

opgesteld ten aanzien van rondtrekkende vreemdelingen, passanten die van de bedeling 

leefden. Het ontbreken van welstand, van het in zijn midden hebben van vermogende families, 

heeft geleid tot het in stand houden van een arme bevolking. De enkele rijken en gegoeden 

hadden het te druk om zich daadwerkelijk met de armen van de stad bezig te houden. De 

verhoudingen van die tijd lieten een sociaal andere houding overigens op geen enkele wijze 

toe. 

Betreffende het ontstaan van de naam Rijssen, geeft men onder meer de volgende verklaring: 
Het veen tussen Holten en Rijssen was vroeger bedekt met bos. Dit bos kon de kracht van een 
geweldige storm niet trotseren. Zoals alle stormachtige winden woei ook deze uit het westen. 
De kronen van de gevallen bomen wezen dus in oo~t waartse richting, de stammen in 
westwaartse. De kronen bestaan uit takken = rijzen = riesen = Rijssen = Riessen, de stammen 
uit hout = holt = Holten. Een andere afleiding spruit voort uit de mening, dat Rijssen 
aanvankelijk Risn-ê of Risn-äö geheten zou hebben, naar het drassige land van de Regge = Aö 
en het kreupelhout = Riesen = Risn, dat daarop groeide. Op dezelfde wijze kreeg de buurtschap 
ten zuiden van een Reggebocht de naam zuiden-Regge= Suden-Aö =Zuna. Riijssen is met 
Ootmarsum, Oldenzaal, Goor, Delden en Almelo, één der oudste Twentse steden. In 1243 
kreeg het stadsrechten - gelijk aan die van Deventer - van bisschop Otto 111. De Utrechtse 
bisschoppen waren behalve geestelijke- ook landheren. Op hun reizen moesten zij 
steunpunten hebben. De grote weg uit het westen liep over Deventer en Holten, splitste zich 
daar in een weg over Rijssen-Almelo-Ootmarsum en een zuidelijke over Goor-Delden-
Enschede: beide liepen dan verder Duitsland in. De passage door het Reggeland was moeilijk; 
bij Goor werd een bandijk aangelegd, die door alle Twentse marken onderhouden moest 
worden; bij Rijssen was een bischoppelijk veer. Eigenlijk lag het stadje om dit veer. De 
bisschop verwisselde hier van paarden, hij overnachtte er, beveiligd tegen aanvallen van 
lastige vasallen. Het stadje werd omwald, binnen de wallen lagen de havezathen Bevervoorde 
en Brandlicht. Later, in 1492, is een brug over de Regge gelegd door Otto van den Rutenberg, 
Heer van Sudena (Zuna), met verlof van de bisschop; uit een tol trokken de Rutenbergs 
inkomsten.  

Van deze oude tijd zijn niet veel resten gebleven. De wallen van Rijssen zijn geslecht, wellicht 
vóór de tachtigjarige oorlog. Alleen de straatnamen Walstraat en Huttenwal herinneren eraan, 
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terwijl ook de plattegrond van Rijssen duidelijk wijst op hoge ouderdom. In het midden het 
Schild - oud Saksisch verdedigingscentrum - naar de vier windstreken stralen de hoofdstraten 
uit, verbonden door de oude Huttenwal, Walstraat, Hagen (stadsgracht), Watermolen. Alles 
wat zich binnen deze cirkel bevindt is oud-Rijssen. Rijssen was vroeger arm. Herhaaldelijk 
hebben grote branden het stadje geteisterd. Opmerkelijk is de onregelmatige bouworde van 
in- en uitspringende huizen; elders vallen oude boerderijtjes op. Het kasteel Bevervoorde of 
Beverfeurde, gebouwd in 1323 en gesloopt omstreeks 1780, heeft binnen de wallen gestaan 
in de driehoek Haarstraat - Huttenwal - Boomkamp en was een pleisterplaats voor de 
bisschop. Als laatste herinnering aan 'Bevervoorde' stond er later nog de boerderij de 'Krans', 
welke het jaartal 1620 droeg en gesloopt werd in 1925. Het huis 'De Pol' of 'Brandlicht' heeft 
vroeger aan de Watermolen gestaan. Van de Huizen in de onmiddelijke nabijheid is de 
Grimberg geheel verdwenen, evenals het Slot, de Dackhorst, het·Staverden, de Cattelaar. 
Alleen havezathe 'De Oosterhof is - hoewel geheel gerestaureerd - nog aanwezig. 

 

Havezathe de Oosterhof 

 

 

Het Huis Brandlecht of Brandlicht 
 

Het Huis Brandlecht in het stadje Rijssen gelegen op ‘den Pol’. Niet te verwarren met de 

ridderstede Brandlicht in het Bentheimse. Van het edelmanshuis is geen tekening bekend en 

het was een leen van de leenkamer van Saasfeld. Oorspronkelijk was het Huis bewoond door 

het geslacht Van Munster. In de kerk te Rijssen lag een grafsteen met het wapenschild van 

Van Munster en opschrift: ‘Gerrit van Munster tot Brandligt. Obiit 1 Juny anno 1636’. 
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Christoffel van Munster was een zoon van Johan van Munster, die getrouwd was met Anna 

van Langen. In het jaar 1642 trouwde Christoffel’s zoon Gerhard met Margaretha Scholiers. 

In het jaar 1652 werd hij als jonker Gerhard van Munster tot Brandligt te Rijssen afgekondigd 

met juffer Adelheida van Egeren uit Kleef. Haar grafsteen met opschrift: ‘Vrouw Aleida van 

Egeren tot Brandlicht. Obiit den 26 Desember 1700’ is in de kerk te Rijssen. De herinnering 

aan zijn voorouders werd bewaard door een brede schouw in een woning op de Pol, waarop 

uitgesneden was het wapen van de Van Langen’s (vijf schuine ruiten) drie maal en dat van 

IJsselmuiden (drie vogels) eenmaal. Volgens de oorkonde van 22 december 1724 verkoopt 

Reinier Franciscus van Munster, na de dood van zijn onnozele broer Joan van Munster, het 

Huis Brantlecht met toebehoren, bij Rijssen gelegen. De koper is Jan Jansen, burgemeester 

te Rijssen. Die wordt daarmee door de Leenkamer van Saasfelt in datzelfde jaar beleend. Bij 

leenopdracht d.d. 15 juni 1784 wordt ‘het goed Brandligt cum annexis (met toebehoren) 

geleegen bij Rijssen soo en in dier voege als hetselve aan den Huise Saesvelt leenhorig is’ 

opgedragen aan Hermannus Jansen te Rijssen. 

 

 

De joodse mensen 
 

Verdwenen zijn ze uit het straatbeeld, ’n jùdn-màestra. Door de week nauwelijks als zodanig 

herkenbaar in zijn blauwe overall, op zijn fiets met brookszadel, aan de stang een mes voor 

rituele slachtingen. De joodse slagers bij wie de rabbi met zijn slachtmes het koosjere 

slachtwerk verrichte. De slagers die door de stadsomroeper Bootn-Jan (Nijland) lieten bekend 

maken dat er ‘dree poond vlàesj vuur nen gueld’n te koop was’, wanneer ze weer een vette koe 

hadden geslacht. De joodse groentehandelaren die stratenver te horen waren met het 

langgerekte ‘appele…n, pere…n’. De joodse manufacturiers die uit hun winkel of uit een kist 

die ze met zelen op de rug droegen, hun waren aan de man brachten. De joodse 

lompenhandelaren met hun schuifkarren. De joodse vrachtrijders, ‘karremannen’ of in latere 

tijd met vrachtauto zoals de expediteur met zijn gele wagen die vanwege zijn slechter wordend 

gezichtsvermogen ‘het gele gevaar’ werd genoemd. 

 



64 

 

 

Joodse begraafplaats Arend Baanstraat 

 

Advertentie van ‘De Monne van Spanjr’.          

 
Nu de wintertijd weer aankomt geeft De Monne de HOOGSTE PRIJS voor allerlei soorten 
VELLEN. Ook evenals vorige jaren weer prima schoongemaakte DARMEN verkrijgbaar bij DE 
MONNE, Elsenerstraat 24 Tegenover den Pol. 
 
Alle andere joodse ondernemers, of ze nu tabaksfabrikant, veehandelaar, marskramer, 

handelaar in gevogelte of schoenmaker waren. En ook de niet-ondernemer, die 

fabrieksarbeider, grondwerker of landbouwer werd. Verdwenen is het joodse volksdeel met 

zijn vaak typische humor: Sam van Ruubn, die Bootn-Jan laat omroepen: ‘Biej Ruubn hebt 

ze n kalf met zes peute.’ Hij had twee losse poten extra in het kalverhok gezet. Half Rijssen 

kwam kijken en de een zei het tegen de ander dat het waar was. Ze wilden niet weten dat ze 

beetgenomen waren. Verdwenen zijn ze bijna allen, de in Rijssen uitsluitend Nederlandse-

Israelieten, de zonen en dochters van de aartsvader Jacob. Voor zover na te gaan allen uit de 

stam van Juda. Op het geslacht Cohen na die uit het priestergeslacht van de stam  van Levie 

afkomstig is. Van vader  op zoon werd overgeleverd dat men tot deze stam behoorde. Dat is 

ook het weinige dat er bekend is over de herkomst en afstamming van de vroegere en huidige 

medeburgers in Rijssen. 

De archieven van Rijssen informeren spaarzaam over de familiegeschiedenissen van de 

Rijssense joden. De registers van de burgerlijke stand na het jaar 1810 geven meer exacte 

gegevens. Mochten er in het archief van de joodse gemeenschap al gegevens zijn geweest van 

voor het jaar 1811, dan zijn die met alle andere in de oorlogsjaren verloren gegaan.   

 

In juli 1743 betaalden de toenmalige bewoners van de havezathe De Oosterhof ‘aan de Jood 

te Rijssen op Rek. 8-0-0‘. Vermoedelijk betrof dit een slager want in het jaar 1744 wordt 

betaald ‘aan de Jood voor ½ Beest 20-0-0’. Als in het jaar 1763 en enkele keren daarna ‘aan 
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de jode Dr. voor de jonge 5-5-0’ betaald wordt hebben we vermoedelijk met een arts te doen. 

In het jaar 1766 ‘de joode Dr te Rijssen af bet. 7-11-‘. In het jaar 1748 wordt één joods gezin 

in Rijssen vermeldt, dat van Samuel Arons en vrouw met een zoon Aron die dan ouder dan 

tien jaar is. In het jaar 1751 vordert de scholte Jan Dikkers de betaling van een resterend 

gedeelte van de waarde van door hem aan Emanuel Salomons in leen gegeven twee gouden 

‘quadrupels’. Helena Poppers meldt dat in het jaar 1768 zich vestigt in ‘den Hardenberg, 

Salomon Israël, afkomstig uit Rijssen’. Uit de overlijdensgegevens na het jaar 1800 zijn in de 

jaren 1752 tot 1763 enkele leden van de familie Samuel geboren, kennelijk een andere familie 

dan de eerder genoemde Samuel Arons. In het jaar 1782 wordt in de ondertrouwboeken van 

de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Rijssen de ondertrouw ingeschreven van Isack 

Salomons, geboren in Polen met Elisabeth Joseph, geboren te  Beusichem in het graafschap 

Buren. We komen namen tegen als ‘de Jode Zuisman Moses’ en  ‘de Jode Pool.’ Omstreeks 

het jaar 1780 is er een Levi Emanuel die een restant koopprijs voor verkochte en geleverde 

loten in de 66e Generaliteitsloterij nog niet heeft voldaan. Dezelfde Levi Emanuel ontvangt op 

26 augustus 1789 met zijn zoon Manuel Levi en zijn halfbroer Salomon Davids burgerrecht 

van de stad Rijssen. Op de inschrijving in het burgerboek dat ‘beijde alhier geboortig’ zijn. 

Levi’s naam is meermalen in de gerichtsprotocollen van Rijssen vermeldt, zoals in het jaar 

1789. Hij laat dan beslag leggen op de goederen van schoolmeester Adam Langenberg. Dit in 

verband met diens schuld van vijfenveertig gulden, zeven stuivers en acht penningen, een en 

ander wegens verkoop in het jaar 1788 van ‘een vetbeest, beddetijk, 17½  pond ganseveeren, 

2 ½ elle paars catoen, 3 elle paars catoen, een Oranje lind en 2 elle Samoos.’. 

 

 

Joodse synagoge  

 De 118 Joden die voor de oorlog in Rijssen woonden, vormden een deel van de gemeenschap. 

Ze hadden weliswaar hun eigen kerk, maar hoeveel kerken en kerkjes waren erin Rijssen niet! 

Ze onderhielden de sabbat, maar dat weerhield de buurvrouw niet om even bij Roosje of Ester 

hiernaast de kachel aan te maken of de lamp op te steken. De kinderen kochten voor een cent 

drop, bij 't Jüdke naast de Westerkerk en zaten naast Levie in de Schildschool of naast Engel 

in de Haarschool. Neen, de Rijssenaars kan niet verweten worden dat zij hun Joden hebben 

gediscrimineerd. 
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Als men in Rijssen een bijnaam krijgt (en wie heeft er geen?) dan moet dat niet gezien worden 

als een teken van minachting, maar als een kwalificatie van de persoonlijkheid. Dat de 

Joden evengoed van die bijnamen hadden als de oerechte Rijssenaars, is een bewijs van 

hun deelname aan de gemeenschap. Ze behoorden even echt bij Rijssen als de Oosterhof en 

de Höfte. Wie kende niet slager Pagrach, die bij ''t station woonde en in zijn witte jas, met zijn 

lange baard en de vleesmand aan de arm, langs de huizen kwam. En slager Ben Magnus uit 

de Tabaksgaarde, die z''n vlees nog goedkoper aanbood. En Sallie, die de leuze voerde: „Achter 

de gordijnen schijnt het licht. Koop bij Sallie en het komt in orde!" De vrouwen kochten hun 

groente bij Gêjt van Ruim in de Walstraat en hun eieren bij de Soare op de markt. Wenste men 

wild of gevogelte dan kon men terecht bij de Monne. Wie een of twee „beesten" op de delle had 

staan, en wie had dat in Rijssen niet, die kwam op een goeie dag toch in aanraking met de 

veekopers Mozes van Engel op de Huttenwal of Simon van Cohen in de Enterstraat. Het waren 

echte Rijssenaars, die nog voortleven in de harten en de herinnering van velen. 

Dokter De Haas had zijn praktijk in de Grotestraat. De familie, zonder kinderen, had een 

Christen dienstmeisje. Begin 1941 werd het bord op de buitenmuur weggehaald en het woord 

„arts" verwijderd. Toen luidde het bevel het dienstmeisje weg te doen, daar een Jood geen 

Christen in dienst mocht hebben. Er kwam een Joods meisje voor in de plaats, maar het 

eerste bleef ook, daar ze bij de dokter niet weg wilde. Op 13 maart stond de S.D. voor de deur. 

De vraag was, waar dat Christen dienstmeisje was. Het Jodinnetje dat open deed, antwoordde 

dat die daar niet meer diende. De SD-ers stormden naar binnen en bevalen dokter De Haas 

mee te gaan. ,,Wil je niet een jas aantrekken?" vroeg zijn vrouw. „Waarom zou ik", meende 

haar man. „Ik ben zó terug. Ik heb immers nooit iemand kwaad gedaan". Dat was 

waar. Dokter De Haas had alleen maar zieken genezen en lijdende mensen geholpen. Maar 

dat was voor de Duitsers geen reden om hem in Amersfoort niet de benen stuk te slaan en 

hem toen naar Mauthausen te vervoeren. Zijn vrouw kreeg later bericht dat hij „auf der Flucht 

ersohossen" was. Op de vlucht, met gebroken benen! Als ze 72 Mark overmaakte, zouden ze 

haar een urn met de as van haar man sturen. 

 
Volgens een akte uit het jaar 1792 verschijnen ‘de Joodse Cooplieden Levi Emanuel en 

desselfs halfbroeder Salomon Davids’ voor de magistraat te Rijssen met de mededeling dat zij 

hun handel en negotie ‘in Compagnie  bedreven’, willen beëindigen. De reden is dat Salomon 

Davids ‘thans staat te trouwen en tot Almeloo zig met ter woon gedenkt neer te zetten.’ 

Salomon Davids verklaart voor zijn aandeel in de ‘goederen en manufacturen Catoenen 

Chitzen Neteldoeken Zijden stoffen en wijders in een woord alles wat tot voorzeide handel en 

negotie behoord’, voldaan te zijn door zijn halfbroer. Er is een aantekening dat Salomon 

Davids in het jaar 1791 een huis te Almelo had gekocht voor eigen rekening. Uit een later 

hypotheekinschrijving blijkt dat Salomon Davids getrouwd was met Bette Joseph. Levie 

Emanuel is in het jaar 1802 naar Deventer verhuisd waar hij in het jaar 1811 de naam 

Goudsmit aanneemt, hij is dan zevenenzestig jaar. Zijn vrouw heet Magdalena Abrahams. Een 

andere bekende naam is Jozef Salomons. Hij vordert in het jaar 1755 van de magistraat van 

Rijssen teruggave van ten onrechte bij hem in beslag genomen goederen. Hij was er namelijk 

van beschuldigd in het jaar 1753 in ‘Groningerland enige vette beesten te hebben gekocht met 

een besmettelijke ziekte.’ Hij zou deze zieke beesten te Rijssen hebben geslacht. Kennelijk is 

hij van deze beschuldiging vrijgesproken maar was de op voorhand gevorderde inboedel nog 

niet teruggegeven. Ook komen we Hartog Abrahams regelmatig tegen. Hij verkoopt in het jaar 

1774 namens een echtpaar ‘Abrahams Isaäk en Eva Salomons Fles, egteluiden van de Joodse 

Natie’ een huis, vanouds genaamd Het Clooster in de Bouwstraat. Een latere akte vermeld dat 

hij getrouwd was met Sebilla Salomons. In het jaar 1794 is hij door ziekte zodanig verzwakt 

dat hij niet langer in staat is voor zijn huisgezin de kost te verdienen. Hij gaat dan met zijn 

zoon Joël Hartog een ‘contract van alimentatie’ aan. Als er in het jaar 1795 een volkstelling 

plaats vindt, zijn er slechts dertien joodse inwoners namelijk ‘Hartog Arons, slager, Jode, 8 

inwoners; Weduwe Samuel Aronds, Jodin, lompen, 4 inwoners en David de Jode, afdoen, één 

inwoner.’ 
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Het is moeilijk op basis van de vermelde namen een verwantschap aan te geven. Naast een 

aardige indruk omtrent de beroepen van de joodse inwoners (afdoen is villen) kan 

geconstateerd worden dat er in de tweede helft van de achttiende eeuw nogal wat verloop is 

geweest onder de joodse burgers. Dat echter een vaste kern ontstond, met name de familie 

Samuel, bewijst het feit dat de magistraat van Rijssen vaker spreekt van ‘de Joodse Natie te 

Rijssen’. Met name wanneer de burgemeesters op 3 juli 1792 aan de Joodse Natie het recht 

verlenen ‘om haar doden te mogen begraven en wel op deeze Stadsgrond Den Hagen genaamd 

en wel op den einde tegen den Hof van Antonij Schutten.’ De begraafplaats was ongeveer daar 

waar nu De Hagen een bocht maakt naar de Oranjestraat. Van Baalen (historicus) heeft de 

naam Schutten eens ten onrechte in verband gebracht met een Sint Antonius Schuttersgilde, 

waar in Rijssen nooit sprake van is geweest. Hij was blijkbaar niet van de situatie in Rijssen 

op de hoogte. Deze begraafplaats werd in het jaar 1949 ontruimd en de stoffelijke resten 

werden overgebracht naar de Israëlische begraafplaats aan de Arend Baanstraat op de 

Brekeld, die daar in het jaar 1878 was aangelegd. De ontruiming en de overbrenging gebeurde 

onder toezicht van de rabbi Hertog uit Utrecht. Ook de twee stenen werden daar naar toe 

verplaatst, ze waren moeilijk te ontcijferen. Volgens een krantenartikel in het jaar 1949 dragen 

ze de jaartallen 1830 en 1850. Deskundigen schatten de ouderdom op meer dan tweehonderd 

jaar. Dat klopt weer niet met de aanleg van de eerste joodse begraafplaats in het jaar 1792. 

De  grootte van de joodse gemeenschap liet pas in het jaar 1884 toe dat een synagoge met bad 

en school gebouwd kon worden en dan nog samen met Holten. In het jaar 1885 was deze ‘kerk 

der Nederlandse Israëlitische Gemeente te Rijssen’ gereed. In de gevelsteen stond in 

Hebreeuws opschrift: ‘Hoe lieflijk zijn mij Uw woningen, o Heere der heerscharen’ (Psalm 84 

vers 2). Niets meer dan enkel kerkramen in de zuidgevel van het winkelpand van Van Dam 

B.V. aan de Elsenerstraat 47 herinneren er aan dat hier vroeger een synagoge stond. 

 

 

Sigarenfabriek Spanjer 

 

Spanjer, van Joodse afkomst, startte voor 1886 zijn sigarenfabriek aan de Grootestraat 2 in 
Rijssen. In de periode 1893 tot 1908 werden via advertenties regelmatig bekwame 
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sigarenmakers gevraagd. Opmerkelijk is dat deze sigarenmakers ongehuwd moesten zijn. In 
de periode 1893 – 1910 ging het de fabriek voorspoedig, zo lezen we in de provinciale 
overzichten van handel en nijverheid. Er werd goed verdiend en er was voldoende werk voor 
de sigarenmakers. In zijn kerverij werd hoofdzakelijk pruimtabak geproduceerd. Spanjer 
woonde tegenover zijn fabriek in de Grootestraat 7. Vlak in de buurt aan het Schild stond zijn 
pakhuis “het Pannenvis”. 
 

 

Rechts het pakhuis het Pannenvis 

 

In 1813 ontstond in Rijssen een georganiseerde joods gemeente, die in 1830 een synagoge 

aan de Elsenerstraat liet bouwen. Acht jaar later verkreeg Rijssen de status van 

onafhankelijke joodse gemeente. In 1878 werd de oude begraafplaats vervangen door een 

nieuwe, gelegen op de Brekeld aan de Arend Baanstraat. Zeven jaar later werd ook een nieuwe 

synagoge gebouwd. Na de oorlog werd de synagoge van Rijssen verkocht. De joodse gemeente 

werd in 1948 opgeheven en bij die van Almelo gevoegd. De begraafplaats aan De Hagen is in 

1949 geruimd. De joodse begraafplaats aan de Arend Baanstraat wordt tegenwoordig door de 

plaatselijke overheid onderhouden. 

In mei 1990 is op de begraafplaats een monument ingericht ter nagedachtenis aan de meer 

dan honderd Rijssense joden, die weggevoerd en vermoord werden. Aan de zuidgevel van het 

pand aan de Elsenerstraat 47, waar eens de synagoge gevestigd was, is eind 1998 een 

gedenkplaat aangebracht. Deze gevel staat op de Gemeentelijke monumentenlijst. 

Bij de naamsaanneming in het jaar 1811 vinden we ingeschreven: Aäron Samuel, met één 

zoon: Smoel (9 jaar) en drie dochters: Lena (7 jaar), Hester (5 jaar) en Berendina (4 jaar). 

Volgens de overlevering is deze familie afkomstig uit Thüringen en via Tubbergen in Rijssen 

terecht gekomen. De Rijssense stamouders zijn Samuel Abrahams en Mientje Abrahams. 

Mientje overleed ’11 Bloeimaand 1809.’ Ze werd zes en tachtig jaar en woonde aan de 

Enterstraat te Rijssen. Er waren drie kinderen, een van deze kinderen is Aron (1752-1831), 

die we ook bij de naamsaanneming aantreffen. Als in het jaar 1835 diens dochter Leentje in 

het Nederlandsch Israelietisch Ziekenhuis te Amsterdam wordt opgenomen, wordt daarvan 

een bericht gestuurd aan het ‘Gemeentebestuur Riessen bij Deventer’ in verband met 

verplegingskosten. Er wordt bij vermeld dat ze ‘wonende de Moeder achter de Kerk is Ventser 

in kanten et cetera.’ Een kleindochter van Aron, Roosje Samuel trouwde met Ruben de Lange 

uit Raalte. Zo kwam de naam De Lange in Rijssen. Arons achterkleinzoon, Samuel Samuel 

(1868-1935) werd ‘Oaron’ genoemd en ook wel ‘Oaron met de muuln’. Dat kwam omdat hij 



69 

 

door een vergroeiing van zijn tenen geen schoenen kon dragen,  alleen muilen. Hij woonde in 

de Kerkstraat, later in de Steege. Een zuster van ‘Oaron’ was Esther Samuel, geboren in het 

jaar 1870. Zij was getrouwd met Levie Spanjar die ook wel ’t Leewken van Lombok werd 

genoemd. Zij is in het jaar 1943 in het concentratiekamp Sobibor overleden. Zij was de laatste 

uit deze tak Samuels in Rijssen. Ze was de schoonmoeder van de rabbijn S.M. Keizer. Een 

andere zoon van de stamvader Samuel Abrahams was Abraham Samuel (1763-1859). Hij 

woont bij de naamsaanneming blijkbaar niet in Rijssen maar keert er later wel weer terug. 

Zijn nakomelingen zijn de Samuels met de bijnaam ‘de Preens’. Kleinzonen van hem waren 

Preens-Oabram, Preens-Leewie, Preens-Hàejn en Preens-Oaron. De eerste drie waren slagers 

aan de Beek (Wierdensestraat), de laatste had een slagerij op de Zagekoele (hoek Enterstraat-

Oranjestraat). Zij overleden allen voor de Tweede Wereldoorlog. Met de dood in het jaar 1942 

van Bella Samuel, dochter van de laatstgenoemde Aäron Samuel en Ester Nijstad was ook de 

naam Samuel in deze familietak in Rijssen uitgestorven. De dochter van Abraham, Dientje, 

trouwde met Mozes Pagrach uit Markelo en bracht daarmee de naam Pagrach in Rijssen.  

Smoel Polak met drie zonen: Jozeph (17 jaar), Joël (14 jaar) en Levi (12 jaar) en drie dochters: 

Rebecka (8 jaar), Sara (6 jaar) en Ester (3 jaar). Deze familie is afkomstig uit Samptere in 

Pruisisch Polen. De vader van Smoel Polak was kleermaker en heette Joël Polak. Van Smoel 

Polak is het verhaal overgeleverd dat hij op zeventig jarige leeftijd op kosten van burgers uit 

Rijssen een bezoek bracht aan zijn geboorteplaats. Daar zag hij zijn zusters Rachel en Lea 

terug. Lea  werkte bij een hoofdman van een groep Kozakken die in het jaar 1813 bij het 

verdrijven van de Franse troepen in Rijssen gelegerd was. De zoon van Smoel, Joël die ook wel 

Jorel werd genoemd overleed op 12 januari 1878 en was de eerste die op de nieuwe joodse 

begraafplaats op de Brekeld werd begraven. Met betrekking tot Jorel (die koeienhuiden 

opkocht) wordt uit de tijd van de komst van de rijks-telegraafdienst een anekdote verteld. Toen 

de telegraafpalen en - draden langs de wegen waren aangebracht hadden de Spanjars tegen 

Jorel gezegd: ‘Non is n haandl kapot, viej hebt nen Baanisgoait zelf met n vel langs n droad 

noar Almelo zeen goan.’ Zegt Jorel: ‘Dan hopp’ ik dat ‘e dr biej de Pietjonge of keuklt en n 

nàkke brek’. 

 

Hartog Abrahams met twee zonen: Michel (40 jaar) te Deventer, Joël (ongeveer 35 jaar) te 

Rijssen en vier dochters: Henriette (50 jaar) te Deventer, Magdalaine (47 jaar) te Deventer, 

Hanna (43 jaar) te Deventer en Matjen (41 jaar) te Oldenzaal. Uit het gezin Abrahams overlijdt 

de vader op acht en tachtig jarige leeftijd in het jaar 1814 als weduwnaar van Sebilla 

Salomons. Zijn zoon Joël, in Rijssen geboren, is in het jaar 1801 ondertrouwd met Schoontje 

Moses. Zij is de dochter van Moses David en Rachel Lafman. Rachel Lafman is geboren te 

Wijhe. In het jaar 1829 wonen ze nog te Rijssen en daarna worden ze niet meer aangetroffen. 

 

Mozes Pagrach werd geboren in het jaar 1809 te Markelo en trouwde in het jaar 1837 met 

Dientje Samuel. Bij zijn huwelijk was hij marskramer en later wordt hij ook wel ‘karrenman’ 

genoemd. Wanneer hij met zijn vrachtkar van Almelo kwam blies hij ter hoogte van de ‘Vearn-

brugge’ op een hoorntje. Het deuntje was voor zijn gezin het signaal dat vader in aantocht was 

en de bijbehorende tekst gaf dat ook duidelijk te verstaan: 

 
Mozes, Dientje, Rachel, Bram, 
Benjamin, Roze, Dries en Sam, 
Dientje, zet de koffie kloar, 
Meusken den is doar. 

 
De namen zijn van de ouders met de zes kinderen. De naam Benjamin was de roepnaam van 

zoon Wolf. De overlevering verklaart dat de familie Pagrach afkomstig is uit een dorpje Pagrach 

in Pruisisch Polen. Voor het eerst worden ze vermeldt in Markelo, waar Wolf Pagrach met zijn 
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vrouw Rachel Andries Muller een huis koopt in het jaar 1805. Wolf is omstreeks het jaar 1775 

in Manspach in het keizerrijk Oostenrijk geboren. In augustus 1809 wordt te Markelo in het 

nieuwe huis hun zoon Mozes geboren. Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwd Wolf 

in het jaar 1820 in Markelo met Rachel Jochem Meier. Van de zes kinderen van Mozes Pagrach 

en Dientje Samuel was de oudste Rachel (1838-1935) ongehuwd. Zij woonde ‘in ’n Hoar-eane’ 

en verdiende de kost met het  wassen van mutsen voor drie cent per stuk. Ze was goed 

geïntegreerd in Rijssen en droeg de Rijssense klederdracht. Een zoon vertrok naar Londen en 

overleed daar kinderloos. De zoon Wolf of Benjamin (1841-1924) vertrok naar Holten en bleef 

er wonen tot zijn dood. Van de zoon Andries waren de kinderen Sallie en Abraham wel de 

bekendste. Sallie had een slagerij aan de Oranjestraat en Abraham was schoenmaker aan de 

Haar. Vooral Bram van Dries (de schoenmaker dus) trad op de voorgrond in het vooroorlogse 

sociale leven. De zoon Samuel, ook wel Pagrachs Sam genoemd (1850-1930) was ‘vleesch-

houwer’ en was getrouwd met Johanna Polak uit Goor. Uit dat huwelijk werd in het jaar 1885 

Abraham Pagrach geboren, hij trouwde met Mietje de Vries. Hij was chazan (voorzanger) en 

koster in de synagoge, verrichtte bij afwezigheid van een rabbijn de rituele slachtingen en gaf 

bovendien les aan de joodse jongens ter voorbereiding op hun barmitswah. Hij was een streng 

orthodoxe jood die bij zijn deportatie, toen men hem aanbood onder te duiken heeft gezegd: 

‘God is evengoed in Polen als in Rijssen’. Hij is in het jaar 1943 in het kamp Sobibor vermoord. 

Drie andere zonen van Pagrachs-Sam waren: Jacob, geboren in het jaar 1887 en vermoord in 

het kamp Oswiecim in het jaar 1943. Hij was schoenmaker op de Wal. De tweede zoon Isac, 

geboren in het jaar 1890. Hij was slager te Wierden. Hij overleed in het jaar 1972 te Wierden. 

En de derde zoon Mozes (1894 - 1942). Hij was keurmeester en woonde de laatste jaren van 

zijn leven in Holten. 

 

 

 

Links staat Vomberg, de pomp op de Haar wordt winterklaar gemaakt. 
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Ruben de Lange werd geboren in het jaar 1856 te Raalte. Hij is overleden in het jaar 1936 te 

Rijssen. Hij was beter bekend als ’n òoln Ruubn’. Hij was een zoon van Gerrit de Lange en 

Sara Lievendag. Het geslacht De Lange kwam in de achttiende eeuw uit Duitsland. Ruben 

trouwde in het jaar 1822 te Raalte met Roosje Samuel uit Rijssen. Men noemde haar ook wel 

‘Zetjen’, de naam was afgeleid van Rozette. Ruben verhuisde naar Rijssen en ze woonden aan 

de Brink, tegenwoordig de Haarstraat, waar nu garage Baan is gevestigd. Uit dit huwelijk 

werden twee zonen geboren. In het jaar 1884 zag Gerrit het licht en hij werd groentehandelaar 

aan de Julianastraat en aan de Walstraat 11. De tweede zoon was Aron, hij kwam in het jaar 

1888 ter wereld en werd altijd ‘Sam van Ruubn’ genoemd. Hij trouwde met Eva Cohen, 

bijgenaamd De Sitze. Hij werd veehandelaar en slager. De beide zoons van Ruben en Roosje 

zijn vermoord door de nazi’s. Gerrit in het jaar 1942 in het kamp te Oswiecim en Aron in het 

jaar 1943 in het kamp te Sobibor. Er was ook nog een dochter: Rebekka die in het jaar 1885 

werd geboren. Ze was getrouwd met Mozes Slager uit Amsterdam. Mozes handelde in lompen 

en was opkoper van hazen- en konijnenvellen. Het echtpaar woonde een tijd in Nederlands 

Indië, ze repatrieerde omdat Rebekka in de tropen niet kon aarden. In de Zuiderstraat te 

Rijssen hadden ze een snoepwinkeltje. Beiden zijn vermoord in het kamp te Sobibor door de 

nazi’s in het jaar 1943. 

 

 

 

De oude joodse begraafplaats (1792) aan de zuidkant van de Hagen werd in 1949 opgeruimd. 

  

Op 17 februari 1854 verhuist Levy Anthonie Cohen naar Rijssen. Hij is geboren in Overschie 

en is de zoon van Anthonie Mozes Cohen en Sara Levy van Baren. Zijn broer trouwt in het 

jaar 1848 te Wierden met Kaatje Polak uit Rijssen. Ze is de dochter van de eerder genoemde 

Smoel Polak. Zij woonden in Wierden. Levy Anthonie trouwt in het jaar 1849 te Wierden met 

Eva Oppenheimer uit Markelo. Haar ouders Isaak Oppenheimer en Leentje Alleman hebben 

ook tijdelijk in Rijssen gewoond, waar Isaak in het jaar 1837 overleed. De familie Cohen had 

in Rijssen de bijnaam De Sitze. Dit zal vermoedelijk te maken hebben met hun 

koopmanschap. Sits is namelijk gebeitst katoen (ook bij Levi Emanuel komen we ‘catoenen 

chitzen’ neteldoeken tegen). Levy Anthonie is naast koopman ook wever geweest. Het geslacht 

Cohen is uit het priestergeslacht van de stam van Levie. De naam is afgeleid van het 
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Hebreeuwse couhein wat priester betekent. Zij zijn dus niet de zogenaamde Levieten. Als teken 

van deze priesterlijke waardigheid vinden we op de grafsteen van Isaak Cohen (1861-1902) 

twee zegenende handen afgebeeld. Hij was koopman en woonde op de Haar. Zijn vrouw was 

Hanna Zandman, geboren te Anloo.  

 

Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren: Eva (1887), zij werd de vrouw van Aron de 

Lange (Sam van Ruubn); Levy Anthony (1888), hij werd groentehandelaar en bouwde het pand 

aan de Boomkamp, waar later de brandweerkazerne gevestigd was; Benjamin (1890), hij werd 

veehandelaar en landbouwer aan de Enterstraat 19; Sientje (1893), zij trouwde met Herman 

Dormits en woonde te Zutphen, zij overleed in het jaar 1943. Eva is vermoord in het jaar 1943 

in het kamp te Sobibor, evenals Levy Anthony die vermoord werd in het jaar 1942 in het kamp 

te Oswiecim. Benjamin is in het kamp Midden-Europa vermoord in het jaar 1944. Antonie, de 

broer van Isaak woonde in Markelo en ventte in Rijssen met fruit. Zijn bijnaam was ‘De Roo-

Toone’ wat aanduid dat hij rood haar had, typerend voor de Cohens uit Rijssen. Een zuster 

was Sara Cohen die in het jaar 1856 te Wierden werd geboren, ongehuwd bleef en woonde 

aan de Bouwstraat. Sara’s bijnaam was ‘de Soare’, ze was koopvrouw en ging met een 

kruiwagen bij de boeren langs en verkocht op woensdag eieren op de eierenmarkt. Ze had 

altijd een blauwe schort voor. Ze is vermoord in kamp Sobibor in het jaar 1943. En er was 

nog een broer Jacob die in Almelo woonde, in wiens huis de oude Levie Anthonie is overleden. 

 

Spanjer, Spanjaard, Spanjar: het is niet de oudste maar wel de grootste joodse familie in 

Rijssen. Ze zijn beter bekend bij hun bijnamen ‘de Eantr-Jùdn, Leewie-dood en de Spanjrs 

van de Hoar’. Omstreeks het jaar 1776 wonen in Goor Salomon Spanjaard en zijn vrouw 

Sebillina Billie. In dat jaar wordt hun zoon Levij geboren. Levij werd een goede koopman die 

in het jaar 1812 – hij woonde toen in Enter – zelfs een Frans paspoort kreeg waarop zijn beroep 

is vermeld: Macquignon (paardenkoopman). Hij is dan vijfendertig jaar oud, één meter 

tweeënzestig en half lang, heeft blond haar, is kalend, heeft blonde wenkbrauwen, helblauwe 

ogen, gewone neus, grote mond, grijze baard, ronde kin, ovaal gezicht, frisse tint en littekens 

van pokken. Zijn broer Israël, geboren in het jaar 1781 te Goor woont in het jaar 1859 in de 

gemeente Wierden, waarschijnlijk in Enter. Hij was getrouwd met Mina Mendels. Uit dit 

huwelijk werd een dochter geboren, Elisabeth. Zij trouwde te Rijssen met haar (volle) neef (de 

zoon van Levij) Jacob Spanjaard en de andere dochter trouwde met Efraim Urbach te Rijssen. 

Levij vestigde zich in mei 1819 in Rijssen waar hij op 21 juni een verzoek indient bij het 

gemeentebestuur ‘om het genot te mogen hebben van heiden en wieden in de Stads gemeente’ 

(de Mors). Deze vergunning wordt hem voor het lopende jaar gegeven voor twee gulden. Zijn 

beroep is dan koopman, later wordt hij ook voerman genoemd. Hij trouwde met Aaltjen 

Davids. Zij werd geboren omstreeks het jaar 1766 te Lengeker in Pruisen. Zij overlijdt in het 

jaar 1844 te Rijssen, Levij in het jaar 1857. Van hun vier kinderen overlijdt de oudste, Israël 

op zestien jarige leeftijd. De tweede zoon Salomon, geboren in het jaar 1803 te Enter is de 

stamvader van het geslacht Spanjer, de zogenaamde Eantr- Jùdn.  Hun derde zoon Jacob is 

de stamvader van het geslacht Spanjaard in Rijssen en de vierde zoon David van het geslacht 

Spanjer in Rijssen. 

 

Salomon Spanjer trouwt te Wierden met Schone Efraim Urbach uit Eibergen. Hij tekent zijn 

trouwakte met Spanjar. Hun zoon Israël is geboren in het jaar 1826 te Wierden. Hij verhuisd 

in het jaar 1865 naar Rijssen en overlijdt daar in het jaar 1908. Hij is de stichter van de 

tabaks- en sigarenfabriek firma I. Spanjer. Hij trouwt met Beeltje Levie uit Roden en er zijn 

zeven kinderen geboren die allen ongehuwd zijn overleden. Zij woonden aanvankelijk in de 

Bouwstraat. Later verhuisden zij naar het bekende pand Den Toorn met de trapgevel aan de 
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Grotestraat. Tegenover dit huis stond hun tabaksfabriek (hoek Schild/Grotestraat), nu 

modehuis Eshuis. Eén van hun sigarenmerken was ‘Mareante’.  De familie was rijk en was 

geldschieter voor menig Rijssenaar. Zij leidde een erg afgezonderd leven. 
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V1 op de Huttenwal 

 

Jacob Spanjaard is in het jaar 1806 in Enter geboren. Hij trouwt met zijn nicht Elisabeth 

Spanjaard uit Goor. Na haar overlijden trouwt hij met Gesiena Cohen uit Losser. Ze 

verhuisden naar Rijssen en woonden in de Walstraat. Er werden drie kinderen geboren: 

Rachel, Nathan en Levie. Rachel werd ook wel Roosaale genoemd. Levie (1860-1938) werd 

slachter en opkoper van vee. Men noemde hem ‘Leewie-Dood’. Uit zijn huwelijk met Marianne 

Wijl werden twee kinderen geboren: Jacob (1903) en Louise. Jacob is door de nazi’s vermoord 

in het jaar 1943 in kamp Sobibor. Louise Spanjaard trouwde met Benjamin (Ben) Magnus die 

in het jaar 1900 te Assen was geboren. Hij werd slager aan de Tabaksgaarden. Hij was de 

enige joodse slager die ook varkensvlees verkocht, echter geen varkens slachtte. Hij wordt 

vermoord in kamp Hailingen in het jaar 1945. De moeder van Levie, Gesina Cohen was een 

streng orthodoxe jodin, zijn vrouw in mindere mate. Dat gaf wel eens aanleiding tot 

onenigheid, bijvoorbeeld toen Levie op Sabbat een ‘nuchtrn kalf’ werd aangeboden. Sina, zijn 

moeder: ‘Levie, ’t is Sabbath’. Jane, zijn vrouw: ‘Levie, Sabbath komt wel weer, ’t kalf niet’. 

 

David Spanjer is in het jaar 1806 te Enter geboren. Hij is evenals zijn vader voerman, later 

winkelier. Hij trouwt in het jaar 1845 te Rijssen met Sophia Lievendag uit Ootmarsum. Zij 

verhuisden naar Rijssen en woonden op de Haar. Uit dit huwelijk worden acht kinderen 

geboren. Een dochter verhuisd naar Zutphen en een zoon naar Zwolle. De andere zes kinderen 

blijven in Rijssen. Ze hebben beroepen als vrachtrijder, landbouwer en koopman in 

manufacturen, veehandelaar. De oudste zoon Israël (1845-1916) heeft vier kinderen: Levie 

(1883), Barend (1866), Saartje (1891), Salomon (1893). Levie wordt pluimveekoopman aan de 

Stationsdwarsweg en hij is bekend als ’t Leeuwkn van Lombok’. Hij wordt door de nazi’s 

vermoord in het jaar 1942 in het kamp te Oswiecim.  Barend werd vrachtrijder en men noemde 

hem ‘gele gevaar’. Hij werd door de nazi’s vermoord in het jaar 1942 in het kamp Oswiecim. 

Saartje trouwt met Bram van Dries Pagrach en wordt badmeesteres in het badhuis bij de 
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synagoge. Zij wordt door de nazi’s vermoord in het jaar 1942 in het kamp te Oswiecim. 

Salomon wordt pluimveekoopman en klompenmaker. Hij werd bekend als ‘de Monne van 

Spanjr teegnoawr n Pol’. Hij wordt door de nazi’s vermoord in het jaar 1945 in het kamp te 

Blechhammer.  

 

De zoon Salomon Spanjer (1850-1936), veehandelaar op de Haar heeft drie kinderen: Sophia 

(1898), Jacob (1899), David (1901). De drie kinderen zijn allen getransporteerd naar 

naziekampen. Sophia naar Sobibor, waar ze wordt vermoord in het jaar 1943, Jacob naar 

Midden Europa, waar hij wordt vermoord in het jaar 1944 en David naar Wöbbelin, waar hij 

in het jaar 1945 wordt vermoord. Sophia was getrouwt met de godsdienstonderwijzer Philip 

Dikker uit Amsterdam. Hij werd in het jaar 1900 te Amsterdam geboren en overlijdt in het 

jaar 1928 te Alphen aan de Rijn. Jacob was veehandelaar in de Spuitstraat en was getrouwd 

met Mietje Speijer. David was slager en was getrouwd met Bela Gonda Cohen. 

 

De zoon Hartog (1853-1939) werd ook wel Hein genoemd. Hij was manufacturier en ging met 

een kist op de rug de boer op. 

 

De zoon Levie (1853-Sobibor 1943) is koopman en manufacturier aan de Elsenerstraat. Zijn 

bijnaam was ‘de Moandagsjùrre’ omdat hij ‘stoarken nuurnde stùrkntjes (neurend rundvee: 

neuren is snel moeten kalven, stoarken is sterk) op maandag op de markt verkocht. Van zijn 

kinderen zijn Josua (1905) en Lea (1911) in Rijssen blijven wonen. Josua was getrouwd met 

Aaltje Pels en Lea was de eerste vrouw van Isaak de Lange. Beiden zijn vermoord door de 

nazi’s, Josua in het jaar 1943 in het kamp te Oswiecim en Lea in het jaar 1943 in het kamp 

te Sobibor. 

 

De dochter Hanna trouwde met Izak Heijman. 

 

De zoon Karel woonde aan de Nijverdalseweg 46. Hij was geboren in het jaar 1864 en overleed 

in het jaar 1940 te Almelo. Zijn kinderen verhuisden allen naar andere plaatsen. Na het 

overlijden van zijn vrouw Sara Cohen (Aurich 1868-Rijssen 1931) verhuisde hij naar zijn zoon 

Frits in Almelo, waar hij ook overleed. Van hem zijn nakomelingen bekend in Goor, 

Haaksbergen en Amerika. 

 

In de eerste helft van de negentiende eeuw vestigen zich enkele joodse families in Rijssen 

zonder dat er sprake was van een directe verwantschap met de reeds gevestigde joden. Het 

zijn de families Heijman en Urbach. 

 

De naam Heijman komt van het joodse ‘chaim’ hetgeen leven betekent. Van de familie Heijman 

zijn reeds in Borne gegevens bekend vanaf het jaar 1695. De stamboom begint met Isaac Eilias 

Heijman die geboren is in het jaar 1695. Hij trouwt ongeveer het jaar 1745 met Judith. Hun 

zoon Heijman Isaac trouwt Catharina Berendsen van Weenen. De zoon Isaac Heijman uit dit 

huwelijk trouwt met Rachel Jacobs Urbach. Zij is ongeveer 1752 geboren en overleden in het 

jaar 1831 te Rijssen. Isaac is overleden voor het jaar 1829. Hun zoon Mozes Heijman is 

geboren te Borne in het jaar 1794 of 1796 en overlijdt te Rijssen in het jaar 1873. Hij is van 

beroep koopman en vleeshouwer. Hij trouwt met Eva Gomprig, die geboren is in het jaar 1817 

te Losser en overlijdt in het jaar 1851 te Rijssen. Ze wonen in de Enterstraat (nu Grotestraat) 

en later in de Doodstraat (Julianastraat). Dit echtpaar had twee zonen: Simon en Izaak. Simon 

is geboren in het jaar 1850 en is overleden in Amsterdam. Daar is hij met zijn vrouw Judith 

Cohen en vijf kinderen omstreeks het jaar 1900 naar toe verhuisd. Izaak is geboren te Rijssen 
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in het jaar 1848 en in vermoord in het kamp Sobibor in het jaar 1943. Hij was de oudste van 

de weggevoerden uit Rijssen. Hij was getrouwd in het jaar 1896 met Hanna Spanjar. Izaak 

had een winkeltje op de Haar, waar later zijn schoonzoon Salemon Jacobs een 

manufacturenzaak had. De schoonzoon Salemon was geboren in het jaar 1907 in Blokzijl en 

vermoord in het kamp te Sobibor in het jaar 1943. Van Salemon of Salli Jacobs wordt beweerd 

dat hij nog wel eens wat ‘in ’n zwatn’ deed. Veelbetekenend was de tekst in zijn advertenties: 

‘Ga naar Salli en ’t komt in orde. Achter de gordijnen schijnt het licht.’ Hoewel Salli en zijn 

vrouw Rachel behoorden tot de ‘flüchtige Juden’ zijn ze niettemin opgepakt en vermoord. Hun 

twee nog in de oorlog geboren dochtertjes Hanna en Naatje waren ondergebracht in 

Amsterdam. Ze wonen tegenwoordig in Israël. 

 

Urbach en Schaap waren twee families die zich in Rijssen vestigden. In de negentiende eeuw 

woonden in Rijssen twee gezinnen Urbach. 

 



77 

 

 

Slager Pagrach voor zijn zaak 

 

Mozes Urbach, geboren in Wierden in het jaar 1813. Hij was een ‘inlands kramer’ en getrouwd 

met Jette Lievendag. Van hun drie kinderen: Samson, Rachel en Ester (1848-1905) trouwt de 

laatste met Salomon Philips Schaap. Hij is geboren in het jaar 1845 te Almelo en overlijdt in 

het jaar 1932 te Rijssen. Hij is koopman aan de Oranjestraat. Van hun vier kinderen bleef 

alleen Rosa Rebekka (1886-Sobibor 1943) wonen op het ouderlijk adres. Zij was getrouwd met 

Sallie Pagrach uit Holten. Ze werd in het jaar 1943 vermoord in het kamp Sobibor. 

 

Efraim Urbach was winkelier in de Grotestraat te Rijssen. Hij is geboren in het jaar 1821 te 

Wierden en het jaar van overlijden is niet bekend. Hij trouwt met Ester Spanjaard afkomstig 
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uit Goor. Van hun negen kinderen bleven Mina en Rachel in Rijssen wonen. Mina (1850-1923) 

trouwde met Levie Samuel (van de Preens) en Rachel (1859-Almelo 1942) trouwde met Izak 

Vomberg. Een zoon van Efraim is destijds geëmigreerd naar Amerika. 

 

Izaak Vomberg is geboren te Raalte in het jaar 1853 en werd in het jaar 1943 in het kamp te 

Westerbork vermoord. Door zijn huwelijk met Rachel Urbach was hij naar Rijssen verhuisd. 

Rachel werd in Rijssen Ester genoemd. Izaak Vomberg was een kenner van kunst en antiek. 

Hij was vaak met of voor de jutefabrikant Van Heel op pad om diens verzameling 

kunstvoorwerpen uit te breiden. Deze zijn later gelegateerd aan de Stichting Oudheidkamer 

Riessen. Het gezin Vomberg woonde in het huis dat vanouds De Boshùfte’ werd genoemd, op 

de plaats waar nu de Kerkstraat de verbinding vormt met de Rozengaarden en de Hagen.  De 

overlevering vermeldt dat daar heel vroeger een klooster stond. De voorouders van Vomberg 

komen uit Oostenrijk en hebben daar aan de voet van een berg gewoond. Daar is de naam 

Vomberg van afkomstig. Het echtpaar had twee kinderen: Emma en Meijer. Emma is geboren 

in het jaar 1899 en overleden in een inrichting voor geesteszieken. Meijer (1898-1936) werd 

lappenkoopman. Hij was getrouwd met Frederika Levryna Salomonson uit Tubbergen. Zij is 

daar geboren en vermoord in het jaar 1943 in het kamp te Sobibor. De oude Vomberg zei 

altijd: ‘Zij is niet van de rieke Salomonsons uut Nijverdal.’ Dit echtpaar had twee kinderen: 

Ester Emma en Julius. Ester Emma is geboren in het jaar 1927 en is getrouwd met Augura 

uit Groningen. Ze woont nu in Israël. Julius werd ook wel Juultje genoemd en is geboren in 

het jaar 1930. Hij was dertien jaar toen hij in het jaar 1943 werd vermoord door de nazi’s in 

het kamp te Sobibor. 

 

Omstreeks de eeuwwisseling (1800/1900) vestigde zich te Rijssen: Jacob Berg uit Holten met 

zijn vrouw Theresia Aleidea Cledsowij. Hij werd in het jaar 1873 te Holten geboren en werd in 

het jaar 1943 in het kamp te Westerbork vermoord. Zijn grootvader, Jacob Berg werd geboren 

in het jaar 1816 te Bergstein, Pruisen. Zijn grootmoeder was Diena Alleman uit Holten. Jacob 

Berg was slager van beroep en zijn laatste adres was aan de Stationsdwarsstraat/hoek 

Stationsplein. Vanwege zijn bijzondere manier van lopen werd hij wel ‘Stappertjen’ genoemd 

en had hij de bijnaam De Pinne (vrek). Toen hij eens met zijn vrouw er op uit was om kalveren 

te kopen in Groningen had een joodse plaatsgenoot op de ramen geschreven: ‘Meneer en 

mevrouw die zijn er niet in, zeg nu niet meer: Hier woont de Pin.’ Na het overlijden van zijn 

eerste vrouw hertrouwde hij met Lea Wijnberg (1892) uit Leek. Ze is in kamp Sobibor vermoord 

in het jaar 1943. Uit zijn eerste huwelijk waren Samuel Jacob en Betjen geboren. Samuel 

Jacob (1907-1944) werd slager en werd Sam genoemd. Hij was getrouwd met Carolina Keizer 

(Hasselt 1905-Auschwitz 1942), de zuster van rabbijn Soes Manus Keizer. Hun twee kinderen 

waren Jacob en Simon. Betjen was getrouwd met Israel David Rabinowitz. Zij verhuisden in 

het jaar 1932 naar Enschede. In het jaar 1946 vertrokken zij met hun dochter Thérèse Hilde 

Paulina naar Safes in Palestina. Hij trouwde voor de tweede keer en kreeg vier kinderen: 

Regina Helena Theresia Aleida (1918-1945), getrouwd met Michel Jacobs (1919-1945) uit 

Amsterdam; Helena (1919-Oswiecim 1944); Ellie (1924-1924) en Eliazer (1926-Dorohusk 

1943). 

 

Omstreeks het jaar 1925 verhuisde de veehandelaar Mozes Aron van Engel uit Goor naar 

Rijssen. Hij was daar in het jaar 1888 geboren en werd in het kamp Oswiecim in het jaar 1942 

vermoord. Hij was de zoon van Daniel van Engel en Francisca Grunwald. Hij trouwde in het 

jaar 1925 te Maastricht met Jeanette Wolf uit Maastricht (1902-Oswiecim 1942). Ze hadden  

drie kinderen Francisca (1926), Seraphine Johanna (1927) en Daniel (1929). Ze zijn allen in 

het kamp Oswiecim in het jaar 1942 vermoord. Van Engel, die niet de meest sympathieke 
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veehandelaar in Rijssen was had de bijnaam ‘Schreeuw-Meusken’. Hij liet in het jaar 1933 

aan de Huttenwal een huis bouwen met daarachter een veestalling. Later is deze in gebruik 

geweest als kazerne van de B.B. (Bescherming Bevolking). 

  

Enkele jaren voor het uitbreken van de oorlog kwam de familie Van Bingen naar Rijssen. Ze 

waren uitgeweken voor de vervolgingen in Duitsland, ze woonden in Ochtrup. Isaak van 

Bingen werd in het jaar 1866 te Doesburg geboren en overleed in het jaar 1940 te Rijssen. Hij 

was getrouwd met Julia Meijerhof uit Neheim te Duitsland waar ze in het jaar 1874 werd 

geboren. 

 

 

 

Ze werd in het kamp Sobibor in het jaar 1943 vermoord. Isaak van Bingen is volgens zijn 

geboorte in Doesburg en zijn Nederlandse nationaliteit afkomstig uit een langer in Nederland 

wonende familie. Het is niet onmogelijk dat er verwantschap bestaat met de in het jaar 1698 

te Ootmarsum wonende slager Hertog. Diens kinderen noemden zich Van Bingen. Isaaks zoon 

Bernhard (Ochtrup 1903-Anna Paulowna 1940) uit zijn eerste huwelijk met Bella Wolff was 

evenals zijn vader slager van beroep, aan de Haarstraat. Hij was getrouwd met Berta 

Oppenheimer (Mörfelden Dld.1903-Sobibor 1943). Zij was familie van de bekende 

atoomgeleerde Oppenheimer. Hun kinderen waren Isabella Trude (Rheine 1931-Sobibor 1943) 

en Bernhard Walter (Ochtrup 1932-Sobibor 1943). Berta en haar kinderen Isabella Trude en 

Bernhard Walter werden weggevoerd naar het kamp te Sobibor waar ze in het jaar 1943 

werden vermoord. Bernhard van Bingen die ook in Duitsland nog de Nederlandse nationaliteit 

had, moet beter dan welke joodse Rijssenaar geweten hebben wat hem te wachten stond toen 

de Duitsers ook Nederland binnen gevallen waren. Datgene namelijk waarvoor hij met zijn 

gezin en ouders vanuit Duitsland gevlucht was. Zijn vroegtijdig overlijden in Noord-Holland 

illustreert hoezeer hij hieronder gebukt ging. 

 

Op 7 maart 1935 vestigde zich aan de Wierdenstraat te Rijssen in het vroegere huis van 

notaris J.G. Schönfeld Wichers, de arts Rudolf de Haas (Deventer 1905-kamp Mauthausen 

1942). Zijn ouders Lion de Haas en Carolina Polak hadden in de Kerkstraat te Wierden een 

olie- en vetfabriek De Kroon. Hij trouwde in het jaar 1936 te Assen met Bertje Catharina 

Boekbinder. Dokter de Haas was een alom geachte huisarts. Hem werd echter tijdens de 
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bezetting zijn beroep van huisarts uit te voeren praktisch onmogelijk gemaakt. In het jaar 

1942 werd hij opgepakt. Zijn vrouw ontving later bericht van de Kommandantur 

Konzentrationslager Mauthausen dat haar man ‘am 26.9.42  ist auf der Flucht erschossen 

worden. Die Leiche wurde am 2.7.42 in Staatlichen Krematorium eingeäschrt.’ 

 

Het laatste joodse gezin dat zich voor de oorlog in Rijssen vestigde was dat van Marcus Polak 

uit Goor. Hij was grossier in groenten en fruit. Hij werd te Goor geboren in het jaar 1903 en 

vermoord in het jaar 1945 in het kamp Bergen Belsen. Zijn vrouw was Bertha de Levie uit 

Mulheim, waar ze in het jaar 1904 werd geboren. Ze werd weggevoerd en in kamp Oswiecim 

in het jaar 1942 door de nazi’s vermoord. Zijn stiefzoon (uit haar eerste huwelijk) Isaak Mozes  

werd in het jaar 1926 te Gorssel geboren en werd vermoord in het jaar 1944 in kamp Midden 

Europa. Zij woonden vanaf 9 januari 1940 aan de Tabaksgaarden 41a. 

 

De Rijssenaars stonden machteloos toen de Joden werden vernederd en ten slotte 

weggesleept. Op alle manieren hebben ze hun medeleven betuigd. Arend Jan Voortman had 

ook een gele ster gemaakt en liep er mee op. Toen hij van zijn werk uit Almelo thuis kwam, 

stond de SD hem op te wachten. Het kostte hem zes weken „zitten" in Arnhem. Het echtpaar 

Van de Brink verborg vijf Joden in hun huis aan de Enterstraat. Een ervan werd „het vogeltje" 

genoemd omdat hij vogelkooitjes maakte.  Toen in 1943 de massale deportaties begonnen, 

stroomden de Rijssenaars naar de overweg, wanneer de mare ging dat er een trein vol Joden 

op komst was, in de hoop dat zij nog een glimp van „hun" Joden zouden opvangen. Een glimp 

ja, want het was een afscheid voor altijd.  

Welk voordeel hadden de Duitsers ervan de 87-jarige Soare mee te nemen en die in het Poolse 

Sobibor te vergassen! Wat hebben ze ermee bereikt zoveel onschuldige kinderen te 

vermoorden, waarvan de foto’'s nu nog bij de Rijssenaars voor de schoorsteen staan! Niets. 

Toch werden de 118 Rijssense Joden opgejaagd, gegrepen en naar de verbrandingsovens 

gevoerd als oud vuil. Enkelen zijn er bijtijds ondergedoken. Twee woonden er na de oorlog nog 

in Rijssen: de weduwe Spanjer aan de Markeloseweg 55 en de heer De Lange, die een 

manufacturenzaak aan de Elsenerstraat heeft. Twee, van een grote Rijssense familie.  

 

Een lange lijst geeft de namen weer en de beroepen van alle Joden. „Liste über in der Gemeinde 

Rijssen wohnhaften jüdischen Personen". De meesten hebben geen beroep; kinderen dus. De 

lijst begint met Jacob Berg, Lea Berg, Helena Berg en gaat zo door... 118 personen! Met potlood 

is er later achter geschreven wie aan de bloedorgie zijn ontkomen. Drie gezusters Pagrach. 

Rosette woont nu in Almelo, Aaltje in Zweden en Schoontje in Israël. Er is ook oen lijst getiteld 

„Verzeichnis der flüchtigen Juden". Dat waren de ondergedokenen: 13 namen. 

Van deze dertien zijn er toch nog verschillende gegrepen en weggevoerd o.a. Spanjer met zijn 

zoon Salomon: Benjamin en Levie Magnus. Een aparte aantekening vertelt in sobere woorden 

het drama van rabbi Soes Manus Keizer, die de Rijssenaars de Jüdnmèster noemden. Alsleider 

van de gemeenschap werd de rabbi al in 1942 gearresteerd en naar Westerbork 

getransporteerd. Waar hij ongekomen is, is niet bekend. De familie had één zoon, een 

geestelijk beperkt kind. Een jaar later werd dit bij de moeder weggehaald en naar een 

inrichting voor geestesziekten in Apeldoorn gebracht. Twee dagen later was het kind dood. Het 

is nog in Rijssen begraven. Vrijdag 9 april 1943 werd mevrouw Keizer met een groep van 41 

Rijssense Joden naar Westerbork op transport gesteld. 

 

Ze zijn na de Tweede Wereldoorlog niet weer in het Rijssense straatbeeld teruggekeerd: Marcus 
Polak, Rachel Pagrach, de Monne (Salomon) en al die anderen; plaatsgenoten van Joodse 
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afkomst. Al honderden jaren maakten zij deel uit van de Rijssense samenleving, volledig 
geïntegreerd en toch de eigen identiteit behouden. 

Uit de archieven blijkt dat er in de achttiende eeuw al enkele Joden in Rijssen hebben 
gewoond. In het laatste decennium van de achttiende eeuw kregen de Joodse inwoners een 
eigen begraafplaats toegewezen op De Hagen. Die werd in 1949 geruimd onder toezicht van 
een rabbijn; de aangetroffen stoffelijke resten werden herbegraven op de joodse begraafplaats 
aan de Arend Baanstraat, die daar in 1878 was aangelegd. 

In 1813 telde de joodse gemeenschap acht gezinnen. Kostwinners waren werkzaam als 
handelaar, vleeshouwer en landbouwer. De kinderen bezochten de openbare school. In 1884 
liet de gemeenschap een synagoge bouwen aan de Elsenerstraat 47, waar later installateur G. 
van Dam een winkel had. Begin twintigste eeuw bestond het kerkbestuur uit drie leden en 
was er een godsdienstleraar voor de kinderen. 

 

Een Canadese tank van het Fort Garry Horse Regiment komt Rijssen bevrijden van de 
Duitsers. De Duitsers vertrekken zonder verzet. 

De joden van Rijssen en omgeving zijn tussen november 1942 en april 1943 vrijwel allemaal 
gedeporteerd. Slechts enkelen keerden terug uit de kampen en een klein aantal wist als 
onderduiker te overleven. De bekende joodse winkelier Ies de Lange overleefde het kamp 
Auschwitz-Birkenau. Zijn vrouw en vier kinderen kwamen om in het kamp Sobibor. Ies de 
Lange, Bertha Spanjar en haar zoon Leo waren na de oorlog de enige overgebleven joodse 
Rijssenaren. 

De synagoge aan de Elsenerstraat werd na Tweede Wereldoorlog een winkel/opslagplaats. Een 
deel van de inventaris was naar Almelo overgebracht en bleef daardoor behouden. De joodse 
gemeente werd in 1948 opgeheven en bij die van Almelo werd gevoegd. Aan de gevel van het 
pand aan de Elsenerstraat werd eind 1998 een gedenkplaat aangebracht met daarop Psalm 
84 vers 2 in het Hebreeuws: "Hoe liefelijk zijn mij Uw woningen, o Heere der heerscharen." De 
Joodse begraafplaats aan de Arend Baanstraat wordt tegenwoordig door de plaatselijke 
overheid onderhouden. 

 

In mei 1990 is op initiatief van Ies de Lange en Leo Spanjar een monument op de joodse 
begraafplaats opgericht ter nagedachtenis aan de meer dan honderd Rijssense Joden die 
werden weggevoerd en vermoord. Het monument is door hen ontworpen en bekostigd uit 
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gelden die door de nabestaanden zijn bijeengebracht. De leerlingen van openbare 
basisschool De Salto hebben het monument geadopteerd en dragen zorg voor het onderhoud. 

Ieder jaar op 4 mei wordt een dodenherdenkingsplechtigheid gehouden bij het monument. 
Een stille tocht vertrekt vanaf de parkeerplaats van sportcomplex De Koerbelt naar de Joodse 
begraafplaats. Leerlingen van De Salto lezen iedere vijf jaar alle namen en leeftijden voor van 

de weggevoerde joodse plaatsgenoten.  
 

 
 
Trude en Walter Van Bingen 

 
De plaquette op de voormalige synagoge in Rijssen is opgericht ter nagedachtenis aan de 
joodse burgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog in concentratiekampen omkwamen. De 
plaquette is onthuld in 1998 en is bevestigd op de gevel van de voormalige synagoge in Rijssen. 
Er staat een Hebreeuwse tekst op en de beknopte geschiedenis van de synagoge. Tijdens de 
bezettingsjaren werd de synagoge aan de Elsenerstraat gebruikt als opslagplaats van in beslag 
genomen inboedels uit joodse woningen. Een deel van de inventaris van de synagoge is naar 
Almelo overgebracht, waardoor deze behouden is gebleven. Na de Tweede Wereldoorlog is de 
synagoge verkocht. De joodse gemeente van Rijssen is opgeheven in 1948 en bij Almelo 
gevoegd.  
 
 
 

Geldzaken  
 
 
Na de Eerste Wereldoorlog stonden verschillende banken zwak. En op een 
bestuursvergadering van de coöperatie had een reiziger-vertegenwoordiger zelfs voorspeld dat 
binnenkort ook het papieren geld van de Nederlandse Bank geen waarde meer zou hebben. 
Daardoor werden veel mensen in Rijssen ongerust en op zekere avond kwamen een paar 
arbeiders van de firma ter Horst bij de boekhouder Roelofs om voor een bankbiljet van tien 
gulden zeven harde gulden te vragen. Roelofs, die tot op dat moment nog niets wist van de 
lopende geruchten, vroeg verwonderd: ‘Mär jongs, woo heb iej dat ‘r toch met?’ Nu werd hem 
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het sensationele verhaal verteld van de vertegenwoordiger. En hoezeer hij probeerde hen 
gerust te stellen bleven de arbeiders wantrouwend. Binnen een paar weken zat het geldelijk 
verkeer in Rijssen volkomen vast. Iedereen  had zoveel mogelijk zijn papieren geld ingewisseld 
voor zilver en dat werd angstvallig vastgehouden. Men kon er met papieren geld nergens meer 
terecht en zelfs de bakker wilde zijn brood alleen nog leveren tegen munten. Zo liep ook de 
firma Ter Horst vast met de gewone manier van loon uitbetalen en moest er op korte termijn 
een oplossing worden gevonden.  
 
Op voorstel van Roelofs werd er toen een algemene vergadering van winkeliers in Rijssen 
belegd. Hij hield een korte inleiding, waarna A.H. (Auke) Ter Horst op het podium verscheen. 
Hij stelde zijn gehele vermogen garant voor de soliditeit van de Nederlandse Bank. Dat ging 
als een lopend vuurtje door de stad en de volgende dag kwamen er verschillende mensen op 
het kantoor van de firma om hun bankbiljetten in te leveren. Daarvoor ontvingen ze dan een 
gewoon briefje door Ter Horst ondertekend. Wanneer er vijf en twintig gulden werd ingeleverd 
stonden er de woorden: ‘Goed voor f 25’. Met zo’n briefje konden dan de mensen bij de 
plaatselijke winkeliers hun inkopen betalen tegen de volle waarde van het erop vermelde 
bedrag. Het liep de eerste dagen storm op het kantoor van de firma dat Ter Horst het alleen 
niet meer aankon. Roelofs moest hem assisteren en mocht de briefjes ondertekenen. Al 
spoedig kwam het geld weer los en ging het zakenleven in Rijssen weer zijn gewone gang. Zo 
heeft een fabrikant uit Rijssen door zijn persoonlijk optreden het vertrouwen in de 
Nederlandse Bank kunnen herstellen. Zijn naam was solider gebleken dan de Nederlandse 
Bank. 
 

 

Harm oet Riessen  
 

Het liedje 'Stille meer' van Herman Roosink is zo’n lief liedje, ook omdat het in de streektaal 
van Rijssen is geschreven. Het liedje wordt gezongen door Harm Agteresch (Harm oet Riessen) 
op de langspeelplaat ‘Loat mie méér joekelul'n’.  
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Refrein van 'Stille meer': 
 
Stille meer min tuutje, was ter toch gebuurd 
Treuntjes oaver 't snuutje, kleedje kets eskuurd 
Komt méér ééwn bie moo op 'n skoot 
De treuntjes vot! Kiek zo woj groot. 

 

 

Harm Agteresch alias Harm oet Riessen (Rijssen, 20 april 1943 - aldaar, 17 februari 2011) 
was een Nederlands komiek. In de jaren zeventig verkreeg hij vooral in Oost-Nederland 
bekendheid door zijn shows, die vooral conferences en liedjes bevatten, doorspekt met 
clownesk gedrag. Bij RTV Oost werkte hij mee aan diverse programma's. Zijn 
radioprogramma Harms Farms werd al sinds 1984 uitgezonden. Ook schreef hij wekelijks een 
column in het Rijssens Nieuwsblad. 

Agteresch liftte in de jaren zestig regelmatig op zijn klompen door Europa. Hij verdiende zijn 
geld met 'optredens' met voor het publiek onverstaanbare liedjes, tapdansen en een 
clownsnummer. Hier legde hij de basis voor zijn latere artiestenbestaan. Hij werd mede-
heroprichter van de Rijssense Revue, schreef in de jaren zeventig teksten en trad ook zelf op 
in deze tot in de verre omtrek populaire revue. 

Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig ging hij solo toeren en werd hij beroepsartiest. Voor 
RTV Oost maakte Harm ook televisie, zoals de programma's Harms Locafarantara, Harms 
Escortservice, Harm & Herman (de hond van Harm). Rode draad in deze programma’s was 
het opzoeken (per fiets, of met de Ford Escort) van bijzondere 'gewone' mensen en met hen te 
'ouwehoeren'. 

Ook was Agteresch bijna vijfentwintig jaar verbonden met de zaterdag op Radio Oost. Hij 
presenteerde elke zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur de Harms Farms. April 2010 nam 
Agteresch afscheid van zijn luisteraars. 

In augustus 2010 werd bij Agteresch longkanker geconstateerd. In een openhartig interview 
bij TV oost in januari 2011 was hij nog tamelijk laconiek over zijn ziekte. Hij grapte; "ik rook 
nog twee aanstekers in de week". In februari 2011 kwam alleen nog familie aan zijn ziekbed. 

Op 17 februari 2011 overleed Agteresch, 67 jaar oud. 

 

 

 

Schönfeld Wichers  
 

In het jaar 1959 kwam het Woordenboek van het Rijssens dialect uit, geschreven door Karel 

Diederik Schönfeld Wichers. Het werk bevatte, naast een groot aantal woorden, ook schetsen 

in het 'Riessens.’ In het jaar 1979 kwam het grote Woordenboek Nederlands-Twents uit, 

gevolgd door Twents-Nederlands in het jaar 1983. In het jaar 2001 volgde een aanvulling: Wat 

(nog) niet in Dijkhuis staat van A.L. Hottenhuis. Met deze drie werken kreeg Twente eindelijk 

volwaardige woordenboeken, waar ook diegenen die niet bekend waren met de Twentse taal  

mee uit de voeten kunnen. In de woordenboeken staan naast een uitgebreide grammatica, 

verhalen, reisverslagen, gedichten en vertalingen. 

 

Schönfeld Wichers hield er een merkwaardige theorie op na. Hij beweerde dat het 'Riessens' 

het echte, oude Twents was en dat in de rest van Twente de streektaal was verbasterd. De 

excentrieke schrijver vond dat de 'schriefwieze' van het Twents zo dicht mogelijk de uitspraak 

moest benaderen. Hij gebruikte daartoe een stringent fonetische (nauwkeurig volgens de 
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spraakklanken) spelwijze. Dit om mensen die de streektaal – 'ne Sproake van Skeppensweage' 

– tot hulp te zijn. Tijdens de voorbereiding van zijn woordenboek begon hij over 

spellingsproblemen na te denken. Hij meende de sleutel daartoe gevonden te hebben door het 

weglaten van de stomme 'e' overal waar die in het 'Riessens' niet gesproken werd. Overal waar 

tussen medeklinkers niet meer lucht gegeven werd, dan nodig was voor de uitspraak, werd er 

geen 'e' geschreven. De woorden werden daardoor korter en overzichtelijker en de uitspraak 

bleek ondubbelzinnig 'Riessens'. 

 

 

 

Karel Schönfeld Wichers (1891-1993). 

 

Karel Diederik Schönfeld Wichers, in 1891 geboren in Naarden, maar later woonachtig in 

Rijssen, had een bekende broer: Herman Pieter ofwel de schrijver Belcampo. Aanvankelijk 

hadden beiden veel gemeen: ze studeerden allebei notarieel recht, in het voetspoor van hun 

vader, die zich als notaris in Rijssen had gevestigd, en beiden maakten ze voor de Tweede 

Wereldoorlog lange reizen door Europa. Daarna verliep hun leven totaal anders. 

‘Meneer Karel’, zoals hij door de Rijssenaren werd aangesproken, verwierf geen nationale 
bekendheid, maar des te meer in Rijssen. Karel kon zelfs notaris worden. 

Toen hij al keurig gekleed en wel op weg was om beëdigd te worden, keerde hij plotseling terug 
naar huis, waar de kameraden zaten te wachten om het feit te vieren. Maar hij had zich 
bedacht. Hij wilde zijn vrijheid houden en dus liever kandidaatnotaris blijven. Zijn motto was 
nu eenmaal ‘liever vrije tijd dan geld’. De vrijgezelle Karel nam alle tijd voor zijn grote hobby’s: 
het dialect van Rijssen en reizen. Uit de eerste kwam een aantal woordenboeken van het 
dialect van Rijssen en Twente voort, uit de tweede een groot aantal reisverhalen in het 
‘Riessens’. 
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Reizen deed Karel Schönfeld Wichers vóór de oorlog al, toen nog te voet en per fiets. In de 
jaren vijftig ontwierp hij echter de voorloper van de camper, de ‘Kueklkoare’, ‘de kakelkar’, een 
houten opbouw op het onderstel van een kleine Renault-vrachtwagen. Door de extra plekken 
op het achterbalkon was er ruimte voor vier à vijf personen. 

Hij reisde soms alleen, maar liever met één of meerdere reisgenoten en een aantal keren met 
‘de mùege’, de jongelui, zoals hij ze aanduidt in zijn verhalen. Namen noemt hij niet, maar ze 
waren een generatie jonger dan hijzelf, nog niet gebonden aan een gezin, in de woorden van 
Karel nog niet ‘vuur ’t gaas’, én ze konden het zich veroorloven om er een aantal weken 
tussenuit te gaan. Voor aanvang van een grote reis ging Karel eerst langs bij de heren van ‘’n 
Stoom’, de Jutefabriek van Ter Horst, om te vragen wie er in aanmerking kwamen om met 
hem mee te reizen. Niemand die daar vreemd van op keek. Soms reisde hij met iemand apart; 
zo trok hij in 1959 met de kunstschilder Jan Broeze uit Elzen naar Spanje. Zijn reisverhalen 
geven een mooi beeld van de jaren vijftig, zestig en begin zeventig. 
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Eigenlijk was in die tijd heel veel mogelijk, want je kon overal komen met de fiets of de trein 
en je kon kamperen langs de weg. Je ging op de bonnefooi en aan een reisverzekering dacht 
niemand. De reizen waren low-budget. Het eten was eenvoudig en eenzijdig, maar na een 
lange dag wandelen, fietsen of reizen met de ‘Kueklkoare’ smaakten bruine bonen met worstjes 
uit blik uitstekend; evenals brood met kaas met een grote kan koffie. Mijnheer Karel was sober 
maar niet gierig, dus ook lokale gerechten moesten worden geproefd. Het leverde vaak 
wantrouwige blikken op van zijn reisgezellen. 

Op één ding werd niet beknibbeld: wijn. Het duurde meestal even voor Karel de jongelui aan 
de rode wijn had, maar daarna werd er altijd op toegezien dat er voldoende voorraad was. 
Smaakte de wijn op een terras goed en was er contact met de lokale gasten van het café, dan 
kon het heel laat worden en kostte het moeite voor de nacht nog een slaapplaats te vinden. 
De mùege en andere medereizigers lieten het bepalen van de route graag over aan de bereisde 
Karel. Maar als ze zich op een bepaalde locatie begonnen te vervelen, hoefden ze maar terloops 
op te merken dat er ratten gesignaleerd waren om Karel te doen besluiten direct weer door te 
reizen naar elders. 
 
Tijdens zijn reizen schreef Karel ontelbare dichtbeschreven kaarten aan familie, vrienden en 
bekenden, waarbij hij steevast begon met ‘Verearde kunnegn’, vrienden en vereerde bekenden. 
Zo kon iedereen precies volgen wat hij allemaal beleefde. Op zijn oude schrijfmachine, een 
Oostduitse Erica, klein koffermodel, typte Karel zijn aantekeningen, die hij tijdens zijn reizen 
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maakte, uit. De typemachine was zo’n beetje de enige luxe die hij bezat. In zijn boshut in het 
Rijssense veld, waar hij de tweede helft van zijn leven permanent woonde, was ook geen plaats 
voor luxe artikelen. Die kon hij missen als kiespijn. Op zijn reizen bleef hij met een oud stereo-
toestel foto’s maken, die hij ook afdrukte in zijn boeken - met een handleiding hoe je de foto’s 
zodanig moet bekijken dat je er diepte in ziet - en die hij ook graag thuis vertoonde. Gerrit 
Kraa hierover in zijn artikel in Jaarboek Twente over Schönfeld Wichers: ‘De leu mosn dan 
kiekn noar twee dezelfde plaatjes en dan mear net zo lange koekeloern tot ze deepte zagen of 
krek deern asof ze deepte zachn’. Later maakte hij er nog een ‘kiekkaste’ bij, zodat de stereo-
dia’s nu nog in het Rijssens Museum kunnen worden bekeken. 
 
Karel Schönfeld Wichers was de broer van de schrijver Belcampo. Hoewel hij afgezonderd 
leefde, was hij geen kluizenaar. Zijn vriend Jan Eshuis woonde, ondanks de kleine behuizing, 
met vrouw en kind bij hem in, totdat ze een huis toegewezen kregen. Jans broer was overleden 
aan de ziekte van Weil, opgelopen tijdens een van de reizen. Karel voelde zich daardoor 
verantwoordelijk. Toen het eerste kind werd geboren, kwam Karel direct met zijn 
trekharmonica een deuntje spelen. Muziek, dat hoorde bij de opvoeding! De ‘boshut’, zoals 
zijn optrek genoemd werd, was eigenlijk een garage die zijn vader had laten bouwen op 
een eigen stukje woeste grond. Karel kwam er graag om van de vogels en planten te genieten 
en de Rijssense benamingen te achterhalen, die hij later weer verwerkte in zijn 
woordenboeken. 

Op een gegeven moment is hij er gaan wonen. Beroemd was ook de tarzanslinger die in het 
bos bij zijn huisje in de hoge bomen hing, waarmee kinderen gewoon mochten spelen. Hij 
ontving regelmatig bezoek. Dick ter Harmsel herinnert zich de verhalen van zijn vader over de 
zomeravonden bij de boshut, waar men tot diep in de nacht bijeenzat. 

Soms was Karel zelf al gaan slapen. Zijn verjaardagen werden opgeluisterd met muziek en 
wijn en velen die iets te betekenen hadden op het gebied van heemkunde en dialectstudie, 
zijn grote hobby’s, waren erbij. Hij had vele ‘kunnegn’. Praten deed hij graag, maar niet in het 
openbaar. Hij hield niet van ‘opgebloazn spil’. Toen hij zich toch eens had laten verleiden tot 
het geven van een lezing over zijn reizen, stelde hij de diaprojector op, deed het licht uit en 
zette de bandrecorder aan waarop hij zijn tekst had ingesproken. 
 
Pas eind jaren tachtig gaf hij zijn reisverhalen uit. In 1985 ‘Noar ’t vuerspiejege aejlaand’, een 
verslag van een fietstocht gedurende zes weken naar en op Sicilië. In 1989 verscheen 
‘Reajsbreeve oet de Kueklkoare’, een gebundelde serie verhalen over reizen te voet, per fiets 
en in de kueklkoare door Frankrijk, Spanje en Italië. Karel Schönfeld Wichers was door zijn 
levensstijl, zijn kennis van dialect en heemkunde en zijn liefde voor muziek een inspiratiebron 
voor velen. Zijn oude vriend Jan Eshuis heeft met enkele trouwe kameraden bij Karel gewaakt, 
in zijn laatste uren. Hij stierf in 1993, met op de achtergrond accordeonmuziek. 
 

 

Verharde wegen 
 

De eerste verharde wegen in Twente rond 1830 lieten Rijssen links en rechts liggen. De  ene 

route liep van Zwolle over Raalte en Wierden naar Almelo en verder. De andere route liep van 

Deventer over Holten Goor naar Enschede. Rijssen moest nog even wachten op de eerste 

verharde weg.  Bij Koninklijk Besluit van 20 januari 1854 werd besloten om een “kunstweg 

van  kortgeslagen keyen” , volgens de bewerking van Mac Adam aan te leggen van Ommen 

over Hellendoorn, Nijverdal, Rijssen en Enter tot aan de keistraat in Goor. Het gedeelte van 

Rijssen naar en door Enter zal  een klinkerweg worden. Toen het gemotoriseerde verkeer op 

gang kwam begin 1900 bleek dat deze wegen daarvoor erg kwetsbaar waren en veel onderhoud 

vergden. Met de komst van de auto’s kwamen ook de eerste verkeersborden in Rijssen . Het 

waren er drie met het opschrift “maximum snelheid voor auto’s 12 km per uur”. Ze stonden 

aan het begin van de bebouwde kom vanaf Wierden, Enter en Goor.   
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In de tweede helft van de negentiende eeuw is de weg van Rijssen naar Markelo verhard. Oude 

mensen spraken vroeger over de ‘grinte’ als ze het over de Rijssenseweg hadden. Hieruit zou 

kunnen worden afgeleid dat er eerst nog sprake is geweest van een grintweg. In de vijftiger 

jaren van de twintigste eeuw is de Rijssenseweg vernieuwd en hier en daar verlegd. Komende 

uit de richting van Markelo maakte de Rijssenseweg vroeger bij Scholten Meengs, ook wel 

genoemd Meengs op ’n Dreij, een scherpe bocht naar links. De weg liep dan langs het erve 

Koelert over wat tegenwoordig de Koelertsweg heet. Ter hoogte van de vijfsprong (’n handpoal) 

maakt de weg opnieuw een scherpe bocht naar links en liep dan langs de herberg De Kemper, 

over dat gedeelte dat tegenwoordig de Kemperweg heet. Vanaf de plaats waar de Kemperweg 

nu op de Rijssenweg uitkomt liep de oude weg over het gedeelte van de Rijssenseweg dat nu 

bestemd is voor langzaam verkeer. Als we verder gaan over de Brink van Elsen passeren we 

diverse boerderijen met een eigen karakter. In feite heeft ieder boerenerf in Elsen zijn eigen 

verhaal en geschiedenis. 

 

 

 

 

Veurkiekers en magie  
 

Een verhaal van iemand die in de twintigste eeuw zo’n voorgezicht heeft gezien, vertelt aan 

Cato Elderink:  
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Een keer bij Rijssen, op een stuk veldgrond waar kort tevoren heidepotten waren gevonden, 
kwam mij een oude man tegemoet. De oude man had alle tijd van de wereld en mocht graag 
een tijdje praten. Ik vroeg hem naar oud geloof en naar oude dingen. Over voorspooksels sprak 
hij, hij had al zelf een kist zien staan voor een deur, waar snel een groove (begrafenis) zou 
komen. Eenmaal was hij met anderen tesamen een wonderlijk ding overkomen. 
 
De Stoom van Ter Horst in Rijssen had eens, ’t was jaren geleden, een hele tijd stil gestaan. Dat 
duurde al een paar weken. Met andere huisvaders kreeg hij werk op ’n plas. Ze waren met 
achttien man. Daar is het gebeurd op een keer, het was net voor ’t vieroavend maken (een eind 
maken aan het werk van de dag) en ’t werd al een beetje donker. Daar is het gebeurd, dat ze ’t 
alle achttien hoorden: de weefgetouwen in ’n stoom begonnen vanzelf te lopen, toch was er geen 
vuur onder de ketel en alle deuren waren gesloten, geen mens was in de fabriek. Een van hen 
had nog de moed om naar de ramen te klimmen, die hoog in de muren zaten. Van bovenaf keek 
hij naar binnen, maar daar was het al donker, hij kon niets onderscheiden. Toen hebben ze 
tegen elkaar gezegd: nu kan het niet lang meer duren, dan staan wij weer achter de touwen 
want dit moet een voorspooksel wezen. Nog in dezelfde week is de stoom weer aan het werk 
gegaan. Zie, dat zijn nou dingen, zoals ze nog rondgaan in onze dagen. De voorgezichten dat 
blijkt wel, hebben niet voor de stoom willen wijken. 
 
 

Wat allen gemeen hadden is het feit dat ze in de beleving van de betoverde wereld een rol 

speelden. Als specialisten op het vlak van de magie kon men bij hen terecht voor raad en 

daad. Op die manier zijn veel onttoveringdeskundigen door hun optreden en faam een bron 

van volksverhalen geworden. Via het doorvertellen van deze volksverhalen bleef de bevolking 

heksen zien of vermoedde hun betrokkenheid bij ziekte en tegenslag. Dit had tot gevolg dat 

de hulp of het advies van de onttoveringsdeskundigen werd ingeroepen, wat weer zorgde voor 

nieuwe verhalen. Pas in de twintigste eeuw werd deze vicieuze cirkel door onderwijs, 

verbetering van de sociaal-economische omstandigheden, de successen van gediplomeerde 

medici en het strafrechterlijk optreden tegen kwakzalvers doorbroken. De adel en de 

geschoolde burgerij hadden reeds eerder afstand genomen van het magische universum. 

Sweder Schele (van huize Weleveld te Zenderen) maakt melding van ouders die vanwege 

schurft van hun dochter om advies naar een 'alte hexe' waren gegaan. De behandeling met 

rattenkruid heeft echter tot gevolg dat het meisje komt te overlijden. Volgens Sweder Schele 

blijkt daaruit eens te meer dat men adviezen van 'oude wijven' niet moet opvolgen. De jonkheer 

twijfelt ook over het voorspellende vermogen van veurkiekers.  

 

Een bekend verhaal brengt de naam Heidense Rillen voor een paar oude leemputten tussen 

Rijssen en Markelo met zigeuners in verband. Hoewel daar in het jaar 1826 ook het geraamte 

van een kleigraver uit de Romeinse tijd is gevonden. De zigeunerin Jolanda – die later een 

gestolen christenkind blijkt te zijn –  waarschuwt de Heer van de Oosterhof dat er een overval 

op zijn burcht is beraamd. Uit dankbaarheid voor haar hulp krijgt haar stam toestemming op 

de – nu genoemde – Heidense Rille een kamp op te slaan en er in de omgeving hout te 

sprokkelen. Volgens een nog steeds opduikende overlevering zou een Rijssense familie zich 

met het bloed van de zigeuners hebben vermengd. Het wordt meestal gekscherend als 

verklaring aangehaald wanneer iemand een donker uiterlijk bezit. Misschien is dat ook de 

verklaring voor de naam Ongaars-Wilm voor een bekend Rijssens type. Volgens Eshuis 

spreken oude kronieken ook over een 'Coningin van Ongarije'. Zigeuners en ander 

schooiersvolk, zoals de boeren ze noemen beweren de gave van het voorspellen te bezitten. Zij 

leggen graag de kaart en hoewel ze mede daardoor buiten de normale maatschappij vallen 

horen ze er toch een beetje bij. Zo was het in de rustig voortkabbelende negentiende eeuw 

toen rampen en oorlogen ver van ons bed waren. Vroeger mocht het schooiersvolk in een 

boerenschuur overnachten. U herinnert zich ongetwijfeld nog de Hongaar Stefanus, die in 

Gelselaar woonde. Die gebruind door weer en wind, gekleed in een wijde schoudermantel, 
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laarzen en breedgerande hoed de boeren ontzag in boezemde en hen te doen geloven dat hij 

over duistere machten beschikte. 

 

Even stroomafwaarts bij de spoorbrug van Rijssen ligt de oude boerderij Het Veer. Tot de 

aanleg van de Wierdensestraat was de brug bij deze boerderij een belangrijke schakel in de 

oude reis- en postroute Zwolle-Almelo. In het jaar 1872 speelde zich in Het Veer een 

mishandeling af die te maken had met de schadelijke toverij door een heks. De bevolking was 

toen van mening dat mensen kunnen toveren. Aan de hand van archiefstukken uit het 

rijksarchief Overijssel te Zwolle is de zaak gereconstrueerd. 

 

Eind mei 1872 wordt op Het Veer de baby van Jan Hammink ernstig ziek. Hammink is zowel 

tolgaarder, herbergier als boer. De verontruste ouders denken dat de ziekte het gevolg is van 

een betovering. In Rijssen heeft Gerritdina Eertink, de echtgenote van Berend Jan Beunk, de 

slechte naam te kunnen heksen. Heeft zij het kind van Hammink betoverd? Het echtpaar 

herinnert zich dat Gerritdina Eertink een aantal dagen eerder in de voorkamer, tevens 

gelagkamer is geweest. Toen heeft ze  de rammelaar van het kind in haar handen gehad, 

sindsdien is het kind ziek.  

 

De ouders worden bang zowel als boos. Boeren uit de omgeving vertellen dat een heks haar 

kwade krachten overbrengt via het aanraken van voorwerpen. De rammelaar wordt voor alle 

zekerheid bij het kind weggehaald. Jan Hammink besluit een aanklacht in te dienen. In de 

vroege ochtend van 31 mei meld hij zich bij de rijksveldwachter Wilhelm Arends. Arends hoort 

het verhaal aan maar gelooft niet in toverij. Hij maakt Hammink duidelijk dat hij niet van plan 

is om een proces-verbaal op te maken. Hij drukt de tolgaarder op het hart om de vermeende 

heks met rust te laten. De rijksveldwachter herinnert zich dat het af en toe is voorgekomen 

dat een vermeende heks door boze mensen werd mishandeld. 

 

Op weg terug naar huis ziet de tolgaarder de achtjarige Hendrina Beunk op straat spelen. 

Ondanks de waarschuwing van de veldwachter besluit hij Gerritdina Eertink een afstraffing 

te geven. Hij vertelt het kind dat haar moeder bij hem gratis aardappels kan komen halen 

omdat ze anders toch maar verrotten. Om half twee wandelt Gerritdina Eertink met een lege 

zak naar Het Veer. Onderweg ontmoet ze Lourens Tukkers, een wegarbeider uit Notter. Ze 

vertelt hem dat ze bij Jan Hammink een maaltje aardappelen mag ophalen. In de herberg Het 

Veer zit Jan Hammink te praten met de molenaar Jan Ezeman en een schipper. Wanneer 

Hammink de vrouw ziet aankomen stuurt hij de twee gasten naar de keuken. Wanneer 

Gerritdina binnen is vergrendeld Hammink de  deur. Hij roept: ‘Gij hebt mijn kind ziek 

gemaakt’, hij pakt een knuppel en slaat de stomverbaasde vrouw verschillende keren op de 

schouders. Vervolgens stompt hij Gerritdina met zijn vuisten tegen haar borsten en gooit haar 

tenslotte de herberg uit. De schipper en de molenaar zijn naar aanleiding van het rumoer in 

de gelagkamer via de keukendeur naar buiten gelopen. Op de zandweg zijn ze samen met 

Lourens Tukkers getuige van het geweld van Hammink, die de vermeende heks uit de herberg 

zet. De arme vrouw loopt naar hen toe om haar beklag te doen: ‘In plaats van aardappelen 

krijg ik een pak slaag. Is daar nu niets aan te doen?’ 

 

Samen met haar man gaat ze ‘s avonds naar rijksveldwachter Arends. Deze maakt in het 

bijzijn van de gemeenteveldwachter Marinus de Vaal een proces-verbaal op. Jan Hammink 

wordt vervolgens aangeklaagd voor mishandeling. Op 16 juli verschijnen de betrokkenen op 

de zitting van de arrondissementsrechtbank in Deventer. Jan Hammink ontkent de betovering 

van zijn kind en ook de mishandeling, bijgestaan door een advocaat. Volgens hem was 
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Gerritdina in zijn huis gekomen en had om aardappelen, spek en vlees gevraagd en was 

daarbij zeer lastig geweest. Omdat ze niet goedschiks het huis had willen verlaten had hij haar 

er kwaadschiks uitgezet. Gerritdina en de getuigen Tukkers en Ezeman geven een andere 

versie van wat er gebeurd is. Met de verklaring van rijksveldwachter Arend dat de verdachte 

een klacht wegens hekserij had willen indienen, ondergraven ze het verweer van Hammink. 

Op basis van de getuigenverklaringen wordt Jan Hammink op 23 juli 1872 schuldig bevonden 

aan het mishandelen van Gerritdina Eertink. Het vonnis luidt: drie maanden eenzame 

opsluiting en een geldboete van vijfentwintig gulden of drie dagen extra. 

 

Gerritdina Eertink overlijdt in het jaar 1887 in Rijssen. Tot aan haar dood meenden 

verschillende mensen uit Rijssen dat ze kon toveren. Rijssen was overigens op dit gebied niet 

uniek en Gerritdina was ook niet de laatste heks. In heel Twente werden tot in de jaren dertig, 

in het veengebied bij Vriezenveen en Kloosterhaar zelfs tot in de jaren vijftig mannen en 

vrouwen door hun omgeving ervan verdacht te kunnen heksen. 

 

Toen in Rijssen plannen bekend werden de huidige toren van de Schildkerk door een nieuwe 

en open bovenbouw te vervangen was daarin eveneens de plaatsing van een drie octaafs 

beiaard opgenomen. Nadat de zaak betreffende de toren in kannen en kruiken was werd er 

toch nog roet in het eten gegooid. Een oude Riessender meende de bevolking te moeten 

waarschuwen voor ‘dat gerammel’. Een artikel van Rinus de Jong in het Weekblad voor Rijssen 

gaf informatie over een beiaard. Maar het kwaad was al geschied. Toen het beiaardcomité zijn 

inzamelingsactie begon kwam er weinig geld binnen. De burgemeester Landweer wilde een 

bedrag aan dit weinige binnengekomen geld toevoegen. Ook hierbij werd tegenstand 

ondervonden. Men heeft van een wijziging van de Schildkerktoren afgezien en de 

beiaardplannen hiervoor zullen niet doorgaan. 

 

 

Rijssen en de reformatie 

Het Rijssens Museum is een stadsmuseum. Het toont de bijzondere en rijke geschiedenis van 
Rijssen, een kleine, eeuwenoude stad in Twente. De vroegere jute-industrie was belangrijk 
voor de Rijssense economie en samenleving.  Het museum bevindt zich in het kasteelcomplex 
van de Havezate de Oosterhof. Het kasteel is op zich een bezichtiging waard. Op het terrein 
van het kasteel is ook het Internationaal Brandmuseum gevestigd.  

Het parkgebouw werd rond 1914 gebouwd in opdracht van de jutefabrikant ter Horst als 
cultureel centrum voor de burgers. Eind jaren zeventig is het parkgebouw aangekocht door 
de toenmalige gemeente Rijssen. In 2007 werd het parkgebouw, na zeven jaar onderhandelen, 
zelfstandig met een eigen stichtingsbestuur. De afgelopen jaren zijn vrijwel alle zalen 
verbouwd, gerenoveerd en gemoderniseerd. In 2010 kwam er een uitbreiding aan de kant van 
de Oosterhofweg. In dat deel is nu de Muziekschool Rijssen en omstreken gevestigd. Rondom 
het parkgebouw ligt een prachtig wandelpark dat in 1920 is aangelegd door architect L.A. 
Springer.  

Rijssen kreeg in mei 1243 stadsrechten. De naam komt voor het eerst voor  in het jaar 1188. 
Twee jaarmarkten en twee weekmarkten waren het voorrecht dat de stad aan deze rechten 
ontleende. Om het recht zich te verdedigen hard te maken mocht de stad wallen en grachten 
aanleggen. Rijssen trad zelfs toe tot de Hanze, een samenwerkingsverband van handelaren en 
steden tijdens de middeleeuwen. Ondanks al deze rechten had het stadje in de loop van de 
geschiedenis veel last van plunderingen door verschillende heersers van elders. Ook in de 
Tachtigjarige Oorlog werd Rijssen tussen 1580 en 1584 belaagd, sterker, het werd in 1583 
zelfs in brand gestoken. In de zeventiende eeuw was het met het vechten nóg niet gedaan. 



93 

 

Bisschop Bernhard van Galen van Munster, ook ‘Bommen Berend’ genoemd plunderde 
Rijssen zelfs tot tweemaal toe. 

Ook de reformatie verliep er niet gladjes. Pas langzamerhand begon de protestantse 
godsdienst in Rijssen meer en meer op de voorgrond te treden. Dat gebeurde vooral door de 
doorwerking van de geschriften der ‘oudvaders’, zeer orthodoxe predikanten in de zestiende, 
zeventiende en achttiende eeuw, zoals Wilhelmus à Brakel (1635-1711) en Bernardus 
Smijtegelt (1665-1739). De stroming in het protestantisme die zij vertegenwoordigden wordt 
in ons land de ‘Nadere Reformatie’ genoemd; deze legde sterk de nadruk op de doorwerking 
van de Bijbelse boodschap op alle facetten van het dagelijks leven. De predikers en de 
theologen van de Nadere Reformatie riepen op tot boete en berouw. Hun ideeën werden onder 
andere verspreid door middel van de zogenaamde conventikels, bijeenkomsten waarin in de 
‘Tale Kanaäns’ gesproken werd over de beleving van het geloof en waar preken en andere 
geschriften van de ‘oudvaders’ gelezen werden. Deze godsdienstige bijeenkomsten konden 
zowel door predikanten als door gemeenteleden geleid worden. In de loop van de achttiende 
eeuw ontwikkelden ze zich vaak tot een kerkje naast de kerk. Door de invoering van het 
‘Algemeen Reglement voor de Hervormde Kerk’, dat in 1816 door de overheid werd ingevoerd, 
werden deze huiskerkdiensten aan banden gelegd omdat ze zonder toestemming van de 
overheid door niet meer dan twintig toehoorders mochten worden bijgewoond. 

Rond 1848 telde Rijssen volgens A.J. van der Aa 430 (eenvoudige) huisjes, bewoond door 535 
huisgezinnen met in totaal 2.700 bewoners, ‘die meest hun bestaan vinden in den landbouw, 
de veenderij, de steenbakkerijen, linnenweverij en fabrieken (…)’. Verbazingwekkend is het 
aantal bedrijfjes dat Rijssen in de genoemde bedrijfstakken telde. De meeste bewoners waren 
lid van de hervormde gemeente, die in Rijssen destijds omstreeks 2.070 lidmaten telde. De 
Rooms-Katholieke parochie omvatte zo’n 600 gelovigen en er bevonden zich in Rijssen slechts 
drie Luthersen. De Afgescheidenen noemde Van der Aa in het geheel niet. 

Toch had men ook in Rijssen lucht gekregen van de Afscheiding zoals die in 1834 onder leiding 
van dominee H. de Cock te Ulrum had plaatsgevonden. Otto Voortman (1760-1844) was in 
Rijssen degene die daarvoor grote aandacht had, en die dominee De Cock zelfs had opgezocht 
toen deze in Groningen een gevangenisstraf van drie maanden uitzat vanwege ‘verstoring van 
de rust in de hervormde kerk’. Maar Voortman kwam óók op veel andere plaatsen, zoals in 
Genemuiden, in Gelselaar (waar hij werd uitgejouwd), in Twello en in andere dorpen. In 
Rijssen was hij jarenlang catechiseermeester in de hervormde gemeente, die in zijn arbeid ‘het 
onversneden Woord Gods verkondigde’. 

Otto Voortman was naast zijn gewone werkzaamheden, die niet bekend zijn, een 
godsdienstoefenaar. Hij was actief betrokken bij de Afscheiding van 1836, het ontstaan van 
de gereformeerde kerk te Rijssen. Hij preekte door het hele land. Otto Voortman 4 april 1844 
overleden in het huis aan de Elsenerstraat 214. 

Ook in het nabijgelegen Enter legde hij zich daarop toe als hij kerkdiensten leidde bij 
verhindering van de predikant. Maar Enters hervormde predikant G.W. Immink (die daar van 
1797 tot 1800 ‘stond’) had hem rond de eeuwwisseling aan de dijk gezet. Dat kwam 
vermoedelijk vooral omdat Voortman een hekel had aan de door de overheid verplicht gestelde 
Evangelische Gezangenbundel; door middel daarvan ‘zong de gemeente naar veler overtuiging 
zich de ondergang tegemoet’. Het waren volgens de bezwaarden immers liederen die slechts 
aanstuurden op ‘het leiden van een braaf leven, in plaats van op een godvruchtige 
levenswandel’. Hoe dan ook, Voortman verhuisde naar zijn geboorteplaats Rijssen. Daar ging 
hij als oefenaar voor in de zondagse huisgodsdienstoefeningen die gehouden werden tíjdens 
de dienst in de hervormde kerk. Dat zal vast wel tot irritatie bij de hervormde kerkenraad 
geleid hebben, maar de predikant, J.H. Hattink, zou er vooral ‘verdrietig’ om zijn geweest. 
Deze was gedurende maar liefst vijftig jaar de hervormde predikant in Rijssen: van 1819 tot 
1869. Het zou te ver voeren hem vrijzinnig te noemen, dat was hij niet, maar hij viel in elk 
geval niet in de smaak bij de conventikel-bezoekers. Voor hen was hij gewogen en te licht 
bevonden. 
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Volgens een rapport aan de ‘Minister voor de Eeredienst’ was in mei 1836 in de hele classis 
Deventer geen mens te bekennen die zich had aangesloten bij ‘het oproer van 1834’, de 
Afscheiding. Alleen in Rijssen was een aantal personen die de Afscheiding was toegedaan. Ze 
gingen er volgens dat rapport zelfs met een lijst rond waarop men kon tekenen vóór 
afscheiding van de Hervormde Kerk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken klaagde een 
maand later dat er te weinig soldaten beschikbaar waren om de ‘ongeoorloofde godsdienstige 
bijeenkomsten’ van die ‘oproerkraaiers’ uiteen te jagen. En ook de burgemeester kon er met 
z’n veldwachter geen vinger achter krijgen. Zij waren altijd te laat op de plaats delict. 

 

Ds. A.C. van Raalte (1811-1876). 

Nog vervelender werd het toen dominee A.C. van Raalte (1811-1876), een van de zes 
vooraanstaande leiders van de Afscheiding en predikant van de Christelijke Afgescheidene 
Gemeente te Genemuiden en Mastenbroek, naar Rijssen kwam. In juni 1836 was er een 
bijeenkomst in het huis van landbouwer Marten Baan, waar de toen vierentwintig jaar oude 
dominee. Van Raalte voorging. Díe ongetwijfeld ongeoorloofde godsdienstoefening kreeg dan 
wel géén staartje, maar een jaar later ging het anders. Op 14 juni 1837 preekte dominee Van 
Raalte namelijk nogmaals in Rijssen, maar nu in de woning van Jan Baan Janszoon, een 
vijfenveertigjarige winkelier in de Haarstraat. De rechtbank te Almelo boog zich over die zaak 
en hoorde zes getuigen, die deels uit nieuwsgierigheid op de gebeurtenis waren afgekomen. 
Maar Jan Baan blééf erbij dat de bijeenkomst in zijn woning geen ongeoorloofd karakter had, 
en dat hij zich bovendien niet van de hervormde kérk afgescheiden had, maar alleen van het 
‘kerkbestúur van 1816’, van het ‘Algemeen Reglement’ dus. Zowel het een als het ander was 
er immers de oorzaak van dat de Hervormde Kerk in het vrijzinnige spoor was terechtgekomen. 
Van Raalte en hijzelf werden echter veroordeeld tot een geldboete van resp. fl. 12 en fl. 8. 
Daarbovenop kwamen de proceskosten, waarvoor beiden nog even fl. 23,53 moesten 
ophoesten. Van Raalte is later naar Amerika gegaan. 

 

Pastorie van dominee Wildeboer 
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Wanneer de Christelijke Afgescheidene Gemeente van Rijssen precies geïnstitueerd werd, 
kan niet met zekerheid gezegd worden omdat de notulen uit die tijd ontbreken. Wesseling 
stelt dat de Christelijke Afgescheidene Gemeente in ieder geval in 1836 opgericht moet zijn.  

Op 22 december 1839 (vanaf 1841 in combinatie met Lochem) kreeg Rijssen echter pas de 
eerste Afgescheiden predikant: de bekende 30-jarige Klaas Marinus Wildeboer (1809-1842), 
aanvankelijk bakker, maar vanaf 1836 oefenaar in het Groningse Midwolda. Hij stond maar 
kort in Rijssen, namelijk tot 1841, toen hij naar ’t Zandt (Gr.) vertrok. In 1842 ging hij naar 
Zuid-Beijerland, waar hij overleed. Hij was als ‘oefenaar’ te Midwolda al snel betrokken bij 
kerkelijke ‘meerdere vergaderingen’, want in 1837 was hij afgevaardigd ouderling van de 
provincie Groningen op de landelijke synode van Utrecht. 

Landelijk waren de Afgescheiden Gemeenten verdeeld over de positie van oefenaars: ds. S. 
van Velzen (1809-1896) en ds. Van Raalte waren tégen de aanstelling van oefenaars: zij wilden 
‘gestudeerde’ predikanten op de preekstoel; maar anderzijds was ds. H. de Cock (1801-1842) 
er níet tegen, althans zolang er nauwelijks nog dienst doende predikanten waren. Maar een 
oefenaar kon natuurlijk gaan studeren en dat hield meestal in dat hij lessen volgde bij een 
van de toen beschikbare predikanten aan huis (de Kamper Theologische School kwam er pas 
in 1854). Wildeboer ging studeren. Samen met collega-oefenaar P.R. de Wit (1802-1840) uit 
Wildervank vertrok hij naar ds. Van Raalte. Ondanks kritiek van de classis Veendam dat 
beiden niet op de correcte manier tot het predikambt waren toegelaten, werd Wildeboer in 
1839 in Rijssen desondanks gewoon predikant. 

Na het vertrek van Wildeboer naar ’t Zandt ontstond in Rijssen, net als in andere plaatsen, 
onenigheid over allerlei kerkelijke aangelegenheden, zoals het wel of niet dragen van 
ambtskledij, het wel of niet aanvragen van erkenning bij de overheid, enz. Dit had tot gevolg 
dat in Rijssen in 1844 een deel van de Afgescheidenen als ‘Gereformeerde Kerk onder ’t Kruis’ 
verder ging. Dat gebeurde vermoedelijk onder invloed van ds. Wolter Wagter Smitt (1804-
1846), Kruispredikant te Zalk bij Zwolle. Men hechtte aan het dragen van ambtskledij door 
de predikanten (steek, bef, korte mantel, halflange broek met kousen en schoenen met zilveren 
gesp) en men wilde niet weten van het bij de overheid aanvragen van erkenning. Van de 
‘Christelijke Afgescheidene Gemeente’ van Rijssen bleef niet veel meer over: Ze ging omstreeks 
1844 ter ziele. 

 

Ds. W.W. Smitt (1804-1846) 

Slechts uit de notulen van de nabijgelegen Christelijke Afgescheidene Gemeente te 
Hellendoorn komen we iets meer te weten over de problemen die tot de splitsing leidden. Zo 
is bekend dat in maart 1842, vanwege de moeilijkheden, in Rijssen een biduur gehouden 
werd. Ook was besloten dat de gemeente van Rijssen elke maand gedurende twee dagen zou 
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worden bezocht door ds. S. Bolks (1814-1894) en twee kerkenraadsleden uit Hellendoorn. De 
drie moesten de leden van de Rijssense gemeente thuis bezoeken en hen opwekken in vrede 
te leven. Op die manier hoopte men de rust te herstellen. Dat viel echter zwaar tegen: ‘de 
bitterheid in Rijssen was groot’; de sfeer was er prima te snijden. 

Op 13 januari 1843 werd in Rijssen ten huize van gemeentelid H. Holman een vergadering 
georganiseerd, waar bovendien meerdere kerkenraadsleden van Hellendoorn aanwezig waren, 
allen met hetzelfde doel: vrede te stichten. Dat mislukte echter. Binnen de kerkenraad van 
Rijssen bleek een ernstig verschil van mening te bestaan onder meer over de werkwijze van 
diaken Gerrit Jan Kippers. Aftreden lag niet in zijn bedoeling, hoewel volgens eigen zeggen 
sommigen ‘met woest getier’ zijn vertrek eisten. Ook de broeders uit Hellendoorn vroegen hem 
zijn diakenschap neer te leggen: een oplossing van de moeilijkheden zou dan dichterbij komen. 
Tevergeefs. Het leek er op dat de scheuring in de gemeente van Rijssen niet meer ongedaan 
gemaakt kon worden. Hellendoorn vond dat men zich dan maar tot de classis moest wenden. 
Misschien dat door die kerkelijke vergadering méér bereikt kon worden. Ook werd de 
Afgescheidenen die in de nabijheid van Hellendoorn woonden aangeraden, zich bij díe 
gemeente te voegen. Enkelen deden dat. ‘Er bestaat voor het tegenwoordige geene gemeente 
en alzoo ook geen [Afgescheiden] kerkeraad in Rijssen’, zo melden de notulen van januari 
1844. Desondanks woonden er nog wel lósse Afgescheidenen in Rijssen die elders ter kerke 
gingen. 

 

 

De Haar 

Er bestond in Rijssen nu dus nog alleen een ‘Gereformeerde Gemeente onder ’t Kruis’, die 
omstreeks 1844 ontstond.  Die gemeente was op de landelijke vergadering van de 
Kruisgemeenten in 1847 in Rotterdam vertegenwoordigd. De volkstelling van 1849/1850 laat 
echter zien dat beide groepen in Rijssen gering van omvang waren: de Kruisgemeente telde 
slechts eenendertig leden en er waren nog ongeveer veertig Afgescheidenen, die echter deels 
onder de gemeente van Hellendoorn ressorteerden. 

Horen we dus over een ‘Christelijke Afgescheidene Gemeente’ te Rijssen niets meer, de 
Kruisgemeente te Rijssen liet zich zoals gezegd in 1847 vertegenwoordigen op de Rotterdamse 
algemene vergadering van de ‘Gereformeerde Kerk onder het Kruis’. Ook classicaal deed de 
Kruisgemeente te Rijssen meteen mee. Sinds omstreeks 1845 kwam de Gereformeerde 
Gemeente onder het Kruis van Rijssen bijeen in een pand aan de Bouwstraat, dat tot kerk 
was omgetoverd. 

Het leven viel de Kruisgemeenten niet mee. Aanvankelijk waren er slechts vier Kruisgemeenten 
in het land, die alle een kwijnend bestaan leidden. Zozeer, dat de Kruisgezinde synode te 
Zwartsluis van 1849 er geen bezwaar tegen had als leden van vacante Kruisgemeenten bij de 
Christelijke Afgescheidenen naar de kerk gingen. Maar anderzijds mislukte op diezelfde 
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landelijke synode een verenigingspoging tussen de Christelijke Afgescheidene Gemeenten en 
de Kruisgezinden. De laatsten stelden namelijk als eis dat de eersten de aanvraag om 
overheidserkenning zouden intrekken, waaraan geen gevolg gegeven werd. Ook wilden de 
laatsten dat de Christelijke Afgescheidenen zich ‘Gereformeerde Kerk onder het Kruis’ zouden 
gaan noemen. Ook dat werd – kort door de bocht gezegd – geweigerd. Gezien de eerste 
weigering was de tweede vanzelfsprekend: verkregen overheidserkenning hield immers in dat 
men niet meer onder het kruis van de vervolging door de overheid gebukt ging. 

Toch blééf op de beide synodes steeds opnieuw het eenheidsstreven op de agenda’s 
terugkomen. In 1851 kwam men tijdens de Kruisgezinde synode van Apeldoorn al tot de 
erkenning dat de hóofdzaak om samen verder te gaan geregeld was, namelijk ‘de leer en de 
kerkregering der Gereformeerde Kerk in Nederland’. Maar de Kruisgezinden hadden er 
bezwaar tegen ‘in het kerkverband van de Christelijke Afgescheiden Kerk te worden 
ópgenomen’, te worden óvergenomen dus. 

Anderzijds hadden de Christelijke Afgescheidenen erin toegestemd de Kruisgezinde 
predikanten te erkennen, ondanks het feit dat verscheidenen van hen zichzélf zo’n beetje tot 
predikant ‘geordend’ hadden. Daar was de kerkorde nogal eens niet aan te pas gekomen. 

Op de landelijke Kruisgezinde synode van 1854 te Rotterdam werd door de afgevaardigden 
van Rijssen opgemerkt dat men een eigen predikant wilde. Daarbij hadden de Rijssense 
broeders vooral ds. J. Passchier (1834-1901) op het oog. Ds. J. Plug (1824-1869) van 
Zwartsluis kreeg opdracht de zaak te onderzoeken. Over het resultaat daarvan worden we 
door de notulen verder niet ingelicht, maar dat men in Rijssen naar een predikant smachtte 
bleek wel uit de instructie die namens de broeders van Rijssen op de synode van 1857 werd 
voorgelezen. Daaruit bleek dat de Kruisgemeente te Rijssen in een ‘geestelooze toestand 
verkeert’. Desondanks werd in 1860 door Rijssen in een lastbrief voor de synode nadrukkelijk 
meegedeeld dat de broeders – met het oog op de besprekingen ter synode over samengaan met 
de Christelijke Afgescheiden Kerk in Nederland – weliswaar gaarne vrede en eenheid in liefde 
tussen beide kerkgenootschappen wensen, maar dat zij inzake de eerdergenoemde geschillen 
‘geen haarbreed willen toe geven dewijl de waarheid vóór de liefde gaat’. 

De synode van de Kruiskerken koerste echter steeds aan op vereniging met de Christelijke 
Afgescheiden Gemeenten, en vroeg de broeders van Rijssen verscheidene malen hun oordeel 
te herzien. Enkele jaren liet Rijssen zich niet meer op de landelijke synodes zien. Pas in 1859 
waren ze er weer. In de tussenliggende tijd had men trouwens wel degelijk zo nu en dan een 
beroep op deze en gene predikant uitgebracht, maar kennelijk was de gemeente te klein om 
dat te kunnen betalen en liepen de pogingen spaak. Pas na 1861 zou men wat dat betreft 
meer succes hebben, al ging dat succes gepaard met flinke horten en stoten. 
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De aanvankelijk gedroomde predikant J. Passchier (1834-1901). 

Sinds 1845 hadden de Kruisgezinden van Rijssen onderdak gevonden in een tot kerk 
verbouwd pand aan de Bouwstraat. Daar kwamen ze vijftien jaar lang bijeen, tot duidelijk 
werd dat er een grotere kerk moest komen, want de gemeente groeide. Besloten werd aan de 
Walstraat een nieuwe kerk te bouwen: de Walkerk genaamd, een eenvoudige zaalkerk, maar 
voor de wekelijkse godsdienstoefeningen zeer geschikt. Wel had men nu een eigen kerk, maar 
nog steeds geen predikant. Omdat Rijssen tot 1862 vacant bleef stonden veel Kruisdominees 
van elders de gemeente in die tijd bij, zoals ds. J. Plug (1824-1869) te Apeldoorn (later te 
Zwartsluis), ds. D. Klinkert (1818-1898) te Zwolle, ds. W. Eichhorn (1828-1872) te Zutphen. 

Dat de Kruisgemeente van Rijssen, ook in die herderloze jaren desondanks, groeide moet 
worden toegeschreven aan het bloeiende geestelijke leven. Verder droeg het zeer langdurige 
verblijf van de reeds genoemde ds. J. Hattink in de Hervormde Gemeente daartoe ook bij. 

 

De Walkerk die in 1860 gebouwd werd. 

In 1861 overhandigden de ouderlingen M. Baan en H. Scholten namens de kerkenraad te 
Rijssen een instructie aan de landelijke synode. Men had contact gekregen met de wever Jan 
Hendrik Brilman (1833-1875). Deze wilde men graag als predikant; sinds 1 februari 1861 
woonde hij – oorspronkelijk afkomstig uit Enter – in Rijssen. De brief werd echter op de synode 
niet in behandeling genomen, waarschijnlijk omdat Brilman zelf niet op die synode aanwezig 
was. Het jaar daarop (1862) was Brilman er wél. In de lastbrief van Rijssen werd toen 
meegedeeld dat Brilman ‘reeds geruime tijd onder genot van ’s Heeren Zegen in onze gemeente 
mogte werkzaam zijn, arbeidende in het Woord en in de Leere’. Kortom: hij was daar oefenaar. 
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Men verzocht de synode echter nu ‘om genoemde broeder J.H. Brilman een voleindigend 
Examen te doen afleggen en aan ZEW na bekomene vereischte voldoening de aanstelling als 
Herder en Leeraar te overhandigen, opdat ZEW als zoodanig te onzent moge werkzaam zijn’. 
Kortom: men wilde hem graag als predikant hebben, en wel op grond van (toen) ‘Artikel 8’ van 
de Dordtse Kerkorde. Dat wil zeggen op grond van ‘singuliere [bijzondere] gaven’, zonder de 
vereiste studie te hebben gevolgd. 

Brilman kreeg op 19 juni 1862 de gelegenheid te laten zien wat hij in huis had. Samen met 
een andere kandidaat, Harm Welfring uit Avereest, kreeg hij de dag daarvoor een bijbeltekst 
aangereikt waarover hij op de grote dag een korte rede moest houden. Kennelijk mankeerde 
er nog wat aan de exegese van de bedoelde tekst, want hij kreeg de ‘opdracht nóg een jaar te 
studeren in de door de synode opgegeven vakken van wetenschap’. Toen Rijssen tijdens de 
synode van oktober 1863 verzocht ‘onze voorganger’ Brilman nogmaals te examineren, 
stemde de synode daarin toe. Daarbij hielden de eerwaarde broeders rekening met de 
deplorabele toestand van de gemeente te Rijssen. 

Op 22 oktober 1863 werd ‘lerend ouderling H. Brilman’ de kansel op gestuurd om een ‘voorstel’ 
te doen (een preek te houden) over een zelf gekozen tekst: Spreuken 3:32: “Want de afwijker 
is den HEERE een gruwel; maar Zijn verborgenheid is met den oprechte”. Het resultaat van 
de preek was net voldoende om hem tot het echte examen toe te laten. Het omvatte allerlei 
vakken die te maken hadden met het beroep van de predikant. Wéér ging het mis. ‘Heden kan 
en mag hij nog niet toegelaten worden’, zo luidde het oordeel. Brilman moest maar eens even 
bij ds. N.J. Engelberts (1831-1918) in Zutphen in de leer gaan. Als hij dat níet zou doen, zou 
hij het jaar daarop níet tot het examen toegelaten worden, zo werd hem en de kerkenraad te 
verstaan gegeven. 

 

Wat op de ‘Kruisgezinde’  Synode van 1863 besloten werd. 
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Ds. N.J. Engelberts (1831-1918) 

Maar ook in 1864 liep het fout: de enige op de synode aanwezige afgevaardigde uit Rijssen 
was ouderling Baan die namens de kerkenraad een instructie overhandigde, waaruit bleek 
dat Brilman dat jaar liever geen examen wilde doen. Vermoedelijk was hij er nog niet klaar 
voor. Maar de kerkenraad sprak in diezelfde instructie ook zijn teleurstelling uit over het feit 
dat Brilman nog steeds niet als herder en leraar toegelaten mocht worden, ook al bleek uit 
zijn werk te Rijssen duidelijk de zegen des Heren. Bovendien kwam er van een regelmatige 
bediening van het avondmaal en de doop op die manier niets terecht. Ook dat betreurde de 
kerkenraad ten zeerste. 

Drie maanden later, in september 1864, werd de classis Zwolle gehouden. Ook Brilman was 
daar namens Rijssen aanwezig. Hetzelfde verzoek werd opnieuw gedaan: examineren op grond 
van Art. 8. Daar stemde de classis weliswaar in toe, maar er werd meteen aan toegevoegd, dat 
– mocht hij slagen – Brilman alléén in Rijssen als predikant zou mogen voorgaan. De andere 
in de classis vertegenwoordigde Kruiskerken wilden hem kennelijk (nog) niet op de kansel 
hebben. 

Het examen werd gedurende drie dagen afgenomen. Daarna besloot men br. J.H. Brilman de 
‘Akte van Aanstelling tot Herder en Leeraar in de gemeente Gods’ te overhandigen. Hij was 
dus eindelijk toegelaten. Was hij ‘geleerd’? Nee, niet bijzonder.  Iemand schreef: ‘Hij was géén 
geleerde man van Kampen’. Was hij bekeerd? Volgens Rijssens Kruisgemeente zonder twijfel. 
En dáár ging het hen om. Van ds. Engelberts in Zutphen heeft hij in ieder geval verder niets 
geleerd. Hij is er nooit geweest. De kerkenraad heeft het ook nimmer van hem gevraagd. En 
er kraaide ook verder geen haan naar. 
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Ds. Brilman was in juni 1865 namens Rijssen aanwezig op de landelijke synode te Rotterdam. 
De kerkenraad van Rijssen schreef in zijn instructie blij te zijn dat ds. Brilman nu als 
predikant deze synode kon bezoeken. De synode zweeg in alle talen over haar besluit van 1864 
dat Brilman bij ds. Engelberts moest gaan studeren. Ook voelde men vooralsnog kennelijk 
niet de behoefte ds. Brilmans beperkte bevoegdheid (slechts voor de inmiddels 119 leden 
tellende gemeente van Rijssen) op te heffen. Pas op de synode van 1867 te Zwartsluis werd de 
predikant aangenomen en erkend als Dienaar des Woords  voor álle gemeenten van de 
Gereformeerde Kerk onder het Kruis. 

 

Wat op de Synode van 1867 over dominee ‘Brilleman’ besloten werd. 

Vijf jaar lang is ds. Brilman predikant te Rijssen geweest, namelijk van 4 september 1864 tot 
17 oktober 1869. Zijn ambtsperiode in Rijssen was naar het oordeel van zijn kleine gemeente 
zeker de eerste jaren zeer gezegend. Maar in 1869, een historisch jaar voor beide Afgescheiden 
kerkengroepen, was het hommeles in de gemeente van Rijssen, waaraan ook ds. Brilman niet 
geheel onschuldig was. Er was een hoogoplopende kwestie met een diaken, G.H. Ligtenberg, 
gekozen en wel, maar nog niet in het ambt bevestigd, want Ligtenbergs brief, waarin hij het 
ambt aannam, ‘was niet ondertekend’. Dat was een zwak argument om een ambtsdrager niet 
te bevestigen. Ds. Brilman weigerde Ligtenbergs klacht daarover in behandeling te nemen. 
Maar op de classis bleek dat de kerkenraadsleden geheel onwetend waren over de oorzaken 
van deze kwestie, omdat de notulen op de kerkenraadsvergaderingen nooit voorgelezen waren! 
De classis hoefde niet lang na te denken om de notulen ongeldig te verklaren. De classicale 
broeders gaven opdracht de bevestiging alsnog op de door de kerkenorde vereiste manier te 
doen plaatsvinden: eerst de afkondigingen doen, dan eventueel inkomende bezwaren 
beoordelen en tenslotte bij geen geldig bezwaar: bevestigen! 

In dezelfde classis werd nog een probleem behandeld waarbij ds. Brilman betrokken was. De 
predikant had te kennen gegeven naar Amerika te zullen emigreren, maar de classis achtte 
zijn vertrek ‘ontijdig en onwettig’. Geen enkele kerk in Amerika had immers een beroep op 
hem uitgebracht! Hij zou dus geen kerkelijke attestatie meekrijgen als hij toch zou vertrekken. 
Brilman beriep zich op de synode van 1869 te Rotterdam. Hij zélf was daar niet aanwezig en 
dat was toch vreemd, omdat op die synode niet alleen zijn eigen appèl-zaak behandeld zou 
worden, maar waar bovendien de in het laatste stadium verkerende landelijke ineensmelting 
tussen de ‘Christelijke Afgescheiden Kerk’ en de ‘Gereformeerde Kerk onder het Kruis’ finaal 
behandeld zou worden! Ondanks een telegram waarin hij gemaand werd alsnog ter synode te 
komen, antwoordde hij zonder opgaaf van redenen verhinderd te zijn de synode bij te wonen. 
Toen werden zijn emigratieplannen zónder hem behandeld. Het resultaat was dat hem 
weliswaar liefdevol, maar toch duidelijk, te verstaan gegeven werd dat hij buiten de 
gemeenschap van de Gereformeerde Kerk zou staan als hij ging emigreren zonder de vereiste 
toestemming. ‘Trouweloze verlating’ heette zoiets in de kerkorde. 
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Wat de synode op 9 juni 1869 besloot… Op 24 juni was ds. Brilman wel aanwezig. 

Tijdens de voortgezette synode in juni 1869, nu te Amsterdam gehouden, was Brilman wél 
present. Ds. Brilman erkende schuld in zijn afwezigheid te Rotterdam; bovendien vertelde hij 
de verzamelde afgevaardigden dat hij toch maar níet naar Amerika zou vertrekken. En 
tenslotte ging ook hij akkoord met de nu definitieve vereniging tussen de beide 
kerkgenootschappen. Afgesproken werd dat de nieuwe naam van de verenigde ‘Christelijke 
Afgescheidene Gemeenten’ en de ‘Gereformeerde Kerk onder het Kruis’ zou zijn: ‘Christelijke 
Gereformeerde Kerk’ (een klein gedeelte van de Kruisgemeenten deed niet mee en ging 
zelfstandig verder). 

Vier maanden later, op 17 oktober 1869, vertrok ds. Brilman uit Rijssen en deed een week 
later intrede in de Christelijke Gereformeerde Gemeente van Vroomshoop. Zijn vertrek uit 
Rijssen ging onder druk. Hoewel hij eerder verklaard had zijn plannen naar Amerika te 
emigreren in de ijskast had gezet, begon hij er in de kerkenraad toch weer over. De datum 
was zelfs al geprikt: zondag 15 augustus zou hij afscheid preken. Maar toen de grote dag 
aangebroken was begaf hem kennelijk de moed: hij zag af van zijn emigratie naar Amerika én 
van zijn afscheidspreek. De classis werd weer te hulp geroepen en deze oordeelde dat hij vanaf 
de kansel in Rijssen openbare schuldbelijdenis diende af te leggen. 

Voor het overige kunnen we kort zijn: Na twee jaar Vroomshoop vertrok ds. Brilman naar het 
Duitse  Wilsum en vandaar in 1873 naar Holten. Daar overleed hij in 1875. 

 

Een artikel over ds. Brilman. 
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Na het vertrek van ds. Brilman naar Vroomshoop nam de kerkenraad van de Kruisgemeente 
te Rijssen het beroepingswerk ter hand. Niet alleen predikanten uit de Kruisgemeenten, maar 
ook uit de Christelijke Afgescheiden Kerk werden beroepen. Vermoedelijk zijn tenminste tien 
beroepen uitgebracht voordat (de in het Groningse Eenrum geboren) ds. J. Diephuis (1830-
1889) te Putten het op hem uitgebrachte beroep van de gemeente te Rijssen aannam. In 1857 
was hij ingeschreven bij de drie jaar eerder opgerichte Theologische School van de 
Afgescheidenen te Kampen. In 1864 deed hij eindexamen, zakte, maar haalde het diploma het 
jaar daarop alsnog. Van 1865 tot 1870 was hij predikant te Rouveen, waarna hij naar Putten 
vertrok. Maar daar ontving hij al na een jaar het beroep van Rijssen, dat hij aannam. Zijn 
‘bevindelijke’ preken vielen aanvankelijk bij zijn nieuwe gemeente zeer in de smaak: de 
predikant legde in zijn preken grote nadruk op het belang van bevinding of persoonlijke 
geloofservaring. 

Het gevolg daarvan was dat de gemeente groeide. De in 1860 aan de Walstraat gebouwde 
Walkerk telde ongeveer 300 zitplaatsen en bleek al snel te klein te zijn. Vandaar dat op 15 
maart 1876 besloten werd de kerk te vergroten. Daardoor raakte ds. Diephuis gebrouilleerd 
met verscheidene kerkenraadsleden, die het besluit wilden terugdraaien vanwege de kosten. 
Notulen werden vervolgens gedurende zeven maanden niet geschreven; het Avondmaal werd 
in die tijd niet meer gevierd; een veeg teken. Sommigen meenden dat een besluit om de kerk 
te vergroten helemaal niet genomen was, maar ds. Diephuis toonde de notulen van 15 maart, 
waar dat wel degelijk vermeld werd (ds. Diephuis was zelf ook scriba). 

Kennelijk werd de weerstand tegen vergroting van de kerk later wat minder omdat op de 
vergadering van 6 februari 1877 slechts één van de negen kerkenraadsleden tegen was en één 
blanco stemde. Besloten werd het bouwplan aan de gemeenteleden voor te leggen. Zij stemden 
er in grote meerderheid voor. Architect B. Witzand maakte toen het ontwerp en aannemer H. 
Meijer nam de bouw voor zijn rekening. Pas in 1878 kon werd de verbouwing daadwerkelijk 
ter hand genomen worden, omdat de financiële kant van zaak in de kerkenraad nog 
bespreking behoefde. De bouw kostte uiteindelijk fl. 2.900 en de kerk, nu met 800 zitplaatsen, 
kon in gebruik genomen worden. 

 

De Walkerk werd in 1878 vergroot 

De groeiende gemeente werd in oktober 1873 verrijkt met een jongelingsvereniging (JV), ‘om 
het catechetisch onderwijs te verdiepen’. De vereniging groeide binnen de kortste keren tot 
vijftig leden, maar nog geen drie jaar later waren er nog slechts tien van over. Ds. Diephuis 
meende dat tegenwerking uit de gemeente de oorzaak van de terugloop was; critici van de JV 
merkten op dat daar ongereformeerde denkbeelden werden geleerd. Gesproken werd van 
‘remonstrantse en sociaanse stellingen’. De ouders werden door ds. Diephuis uitgenodigd te 
komen luisteren, maar niemand liet zich daartoe verleiden. Kennelijk was ook in de 
kerkenraad twijfel gerezen over dominees zuiverheid in de leer. 
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Ds. J. Diephuis (1830-1889). 

 

 

Hoewel over de in 1875 opgerichte zondagsschool (die door maar liefst 240 kinderen werd 
bezocht) aanvankelijk geen kritische geluiden vernomen werden, had de kerkenraad voor dit 
‘zo nodige werk’ kennelijk weinig belangstelling. Maar toen rond 1881 ‘De Bijbelsche 
Geschiedenis voorgesteld in vragen en antwoorden voor Eerstbeginnenden’ als leerboekje 
gebruikt werd (geschreven door ds. P.M. Dijksterhuis (1814-1882), christelijk gereformeerd 
predikant van Arnhem), bleek in de kerkenraad kritiek te bestaan over wat in dat boekje 
geleerd werd. Het werd daarom verboden. Ds. Diephuis was van die kritiek niet overtuigd en 
beklaagde zich er over dat zowel op school als in de catechisaties de kinderen nu verstoken 
waren van onderwijs in de Bijbelse Geschiedenis. Ondanks de problemen bedankte ds. 
Diephuis in die tijd voor een beroep naar Vollenhove, en tóch was men in Rijssen daar 
kennelijk zo blij mee, dat zijn traktement met fl. 200 tot fl. 1.000 opgetrokken werd. 

Ds. Diephuis gaf in Rijssen leiding aan het Volkspetitionnement van 1878. De door de 
volksvertegenwoordiging aangenomen nieuwe onderwijswet van Kappeyne van de Coppello 
dreigde door Koning Willem III te worden ondertekend. Deze wet was in financieel opzicht zeer 
nadelig voor het christelijk onderwijs, dat in die tijd geheel door de ouders betaald moest 
worden en van elke rijkssubsidie verstoken was. Aanneming van de wet zou de christelijke 
scholen voor hoge kosten stellen: zo zouden de klassen verkleind worden (dus moesten er 
meer onderwijzers worden benoemd) en werden strengere eisen aan de schoolgebouwen 
gesteld; op zich goede maatregelen maar voor de christelijke scholen onbetaalbaar. 

Op initiatief van de grote gereformeerde roerganger dr. Abraham Kuyper (1837-1920) en de 
Amsterdamse hoofdonderwijzer N.M. Feringa (1820-1886) werd toen een landelijke 
handtekeningenactie georganiseerd, het zgn. Volkspetitionnement. Het totaal aantal personen 
– de kerken en de zelfstandige organisaties niet meegerekend – dat door ondertekening de 
koning smeekte: ‘Plaats Sire onder zulk een Wetsvoordracht Uw koninklijke handteekening 
nooit!’ bedroeg 305.000! Ook de Rooms-Katholieken organiseerden een soortgelijke actie, die 
164.000 handtekeningen opleverde, in totaal dus 470.000, bijna viermaal zoveel als het 
toenmalige aantal stemgerechtigden in het land (122.000); door het toen geldende 
‘censuskiesrecht’ was het stemrecht voorbehouden aan personen die voldoende geld hadden 
om een bepaald minimum bedrag aan belasting te betalen. Ook de kerkenraad van Rijssen 
stuurde een brief aan de koning, waarin dezelfde wens tot uitdrukking gebracht werd als 
hierboven genoemd is. Op 17 augustus 1878 tekende de koning de wet echter toch. 
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Tijdens een woordenwisseling tussen de huishoudster van ds. Diephuis en winkelier J. 
Ligtenberg zei laatstgenoemde dat het met ds. Diephuis nog erger was dan destijds met ds. 
Brilman. De huishoudster kwam natuurlijk voor haar dominee op en zei dat iedereen de 
dominee nu haatte, omdat hij de waarheid sprak en de zonde bestrafte. Ook ds. Brilman was 
destijds in Rijssen ‘geplaagd’, en dat wist iedereen in het land maar al te goed. De kerkenraad 
wilde het incident onderzoeken maar kwam er niet verder mee. 

Maar ondertussen had iedereen in de stad het er wel weer over. En dat droeg weer bij aan de 
vorming van twee kampen. De kerkenraad stelde zich op een kerkenraadsvergadering echter 
geheel achter de predikant. Maar die volledige eenheid was slechts schijn, want een van de 
ambtsdragers, J. Ligtenberg (familie van bovengenoemde), was toen afwezig en bracht op de 
volgende vergadering zijn kritiek op de dominee naar voren. Dat gebeurde nadat ds. Diephuis 
hem gewezen had op een door hem gepleegde oneerlijke verkoop. Ook op het punt van de 
tucht bleek men van overtuiging te verschillen: Ligtenberg vond dat die alleen diende te 
worden toegepast als het echt nodig was, terwijl ds. Diephuis dat strakker zag. Daar kwamen 
na verloop van tijd nog andere tegenstellingen bij; beide ‘kampen’ zetten de hakken in het 
zand, ook al meende de kerkenraad dat Ligtenberg het ‘geheel mis‘ had. 

Dominee Diephuis had zo graag gewenst ‘dat de kerkeraad zich als een éénig man met hun 
leeraar schaarde om het Woord van God, want waar Gods Woord en onze belijdenis niet meer 
als uitgangspunt is van handelen, gaat het wezen der gemeente verloren en bestaat slechts in 
naam’. De predikant wees ook op een aantal Rijssense tradities die naar zijn mening de toets 
der kritiek vanuit de bijbel niet konden weerstaan. Dat wekte wrevel bij een deel van de 
gemeente, en het gevolg van dit alles was dat de gemeenteleden, die moeilijkheden hadden 
met de inhoud van ds. Diephuis’ prediking, zich in 1882 afscheidde van de Rijssense 
Christelijke Gereformeerde Gemeente en voor zichzelf begon: in de Eskerk, die in 1895 in 
gebruik genomen werd door de ‘Gereformeerde Gemeente’. 
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De kerk in Wortendyke, N.J., waar ds. Diephuis rain 1887 predikant werd. 

Maar nóg was de onrust niet bedaard. Tijdens een kerkenraadsvergadering in december 1882 
werd ds. Diephuis van alles en nog wat beschuldigd. Maar liefst negen zaken werden genoemd. 
De kwestie maakte het nodig dat in januari 1883 kerkenraden uit de buurt te hulp schoten. 
Verzoening bleek niet meer mogelijk. Alle kerkenraadsleden legden hun ambt neer, met 
uitzondering van ouderling B. Nijzink.  Ook de classicale bemoeienis in augustus 1883 haalde 
niets meer uit. Integendeel: de classis, volgens de kerkenorde ‘doende was des kerkeraads is’, 
trachtte tot verkiezing van nieuwe ambtsdragers te komen. Maar de vergadering liep uit op 
tumult en tweespalt met het gevolg dat bezwaarden over de wijze van verkiezing meedeelden 
zélf een kerkenraad te zullen samenstellen. Het lawaai dat binnen en buiten de Walkerk 
geproduceerd werd was er de oorzaak van dat de lezing van het bevestigingsformulier gestaakt 
moest worden. 

Dat dominee Diephuis het intussen uit Huizen ontvangen beroep aannam wekt dus geen 
verbazing. Op 16 september 1883 preekte hij afscheid in de Walkerk. Het werd een trieste 
dienst: slechts weinig gemeenteleden waren er bij aanwezig. Direct daarna namen 492 
bezwaarde leden de Walkerk in bezit, vormden een kerkenraad en noemden zich de 
‘Zelfstandige Christelijke Gereformeerde Gemeente’. De kerkenraad van ds. Diephuis kon daar 
geen diensten meer houden. Als predikant van het nabijgelegen Enter trachtte ds. G. 
Brunemijer (1818-1912) nog de scheuring in de gemeente te helen en tot kerkelijke hereniging 
te komen. Dat mislukte. Tenslotte adviseerde ds. J. Bavinck (1826-1909) uit Kampen de 
Walkerk maar op te geven. Het zou nooit meer goed komen. Ds. Diephuis emigreerde in 1887 
vanuit Huizen naar Amerika, naar Wortendyke in New Jersey, waar hij zich aansloot bij de 
“Reformed Church” aldaar. Daar overleed hij op Oudejaarsdag 1889, 59 jaar oud. 

Na het vertrek van ds. Diephuis en de in bezitneming van de Walkerk door de bijna 500 
‘bezwaarden’ (die zich de ‘Zelfstandige Christelijke Gereformeerde Gemeente’ noemden) 
kerkten de resterende 116 leden van de Christelijke Gereformeerde Gemeente van Rijssen 
eerst een tijdje bij de leden thuis, maar huurden kort daarop een schuur aan de Haarstraat. 
In een paar dagen werd het interieur voor (jawel) fl. 1,20 geschikt gemaakt en kon het in 1884 
in gebruik genomen worden voor fl. 25 per jaar. Als predikant werd op 17 mei 1885 ds. A. 
Hazevoet (1829-1888) in het ambt bevestigd. Hij bleef daar tot 1888, toen hij naar Veenendaal 
vertrok. 
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Ds. A. Hazevoet (1829-1888) 

Maar zijn (Hazevoet) ambtsperiode in Rijssen, hoewel kort, was van belang. De Kroaj’nschure 
aan de Haarstraat (genoemd naar de toenmalige kerkenraadsvoorzitter D.J. Kraa) bleef tot 
1895 dienst doen. Intussen had de gemeente met de destijds uitgetreden ‘Zelfstandige 
Christelijke Gereformeerde Gemeente’, die de Walkerk in bezit genomen had overeenstemming 
bereikt over de boedelscheiding: de kerk was dan nu wel in het bezit van de ‘Zelfstandige 
Christelijke Gereformeerde Gemeente’, maar de Christelijke Gereformeerde Gemeente kreeg 
daarvoor een schadeloosstelling van 3.700 gulden. Mede met dat geld kon een nieuwe kerk 
aan de Huttenwal gebouwd worden. Ouderling Kraa had de grond al gekocht. In 1895 kon de 
‘Kroaj’nkoarke’ (ook het ‘Noorderkerkje’ genoemd) in gebruik genomen worden. Deze kerk 
diende tot 1930, toen een nieuwe (huidige) kerk aan de Boomkamp in gebruik genomen werd; 
maar zover zijn we in dit verhaal nog lang niet. 

Na het vertrek van ds. Hazevoet, in 1888, bleef deze gemeente gedurende ongeveer twaalf jaar 
vacant. Pas in 1900 zou de volgende predikant aantreden. Deze vacante periode is in de 
geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Gemeente van Rijssen een zeer onrustige tijd 
geweest, waarin een duidelijke leiding ontbrak. We gaan al die problemen niet bij langs maar 
geven in grote lijnen aan waar het om ging (Riemens geeft in zijn boek uitvoeriger inlichtingen). 

In 1891 ontstond een ruzie tussen twee ambtsdragers waardoor het kerkenraadswerk 
jarenlang gefrustreerd werd en het beroepen van een predikant geen doorgang kon vinden; in 
de classicale notulen wordt in 1893 gesproken over een ‘ontredderde toestand’ van de 
kerkelijke gemeente te Rijssen; ook een geschil tussen de kerkenraad en de classis over het 
wel of niet benoemen van een oefenaar voor Rijssen (de classis was tegen) leidde tot 
onaangenaamheden. 

Dominee H.J. Allaart (1864-1923) van Deventer probeerde als consulent de rust te doen 
terugkeren door met strakke hand de orde in het kerkelijk leven terug te brengen. Zo wilde 
hij onder meer een geheel nieuwe kerkenraad  laten kiezen. Dat lukte op 16 januari 1894, 
toen tweeëntwintig manslidmaten een nieuwe kerkenraad kozen. Maar twee verkozenen 
namen hun benoeming niet aan. Nieuwe verkiezingen dus, maar daartegen bestond bij een 
aantal gemeenteleden bezwaar omdat de kandidaten allemaal afkomstig zouden zijn uit het 
nabijgelegen dorp Notter. Men wilde dat ook Rijssen daarin vertegenwoordigd was. De 
kerkenraad  keek er weer naar en uiteindelijk werd het in september 1894 geregeld. 

In 1892 was trouwens de landelijke fusie tot stand gekomen tussen de ‘Christelijke 
Gereformeerde Kerk in Nederland’ en de ’Nederduitsche Gereformeerde Kerken’, onder leiding 
van dr. A. Kuyper (1837-1920),  voortgekomen uit de Doleantie van 1886. Dat had voor de 
Christelijke Gereformeerde Gemeente te Rijssen als vrijwel enige consequentie dat deze zich 
in het vervolg ‘Gereformeerde Kerk te Rijssen’ noemde. 
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Ondertussen diende zich in het nog steeds vacante Rijssen  een nieuw probleem aan. Omdat 
niet elke zondag een heuse dominee uit een van de kerken in de omgeving kon voorgaan, 
moest nogal eens een preek worden gelezen. Onenigheid ontstond over de vraag of dit ‘oude’ 
of ‘nieuwe’ preken moesten zijn, met andere woorden: die van de ‘oudvaders‘ uit de zevende 
en achttiende eeuw (zoals die van Theodorus of Wilhelmus à Brakel of die van Smijtegelt) óf 
die van de toenmalige predikanten uit de negentiende eeuw. In april 1896 werd besloten in 
het vervolg de nieuwe preken te lezen. Voorlezer G.J. Koedijk, die de schriftlezingen verzorgde, 
stopte er toen mee en kondigde aan uit de kerk te zullen wegblijven. Hij voegde de daad bij 
het woord, zodat de kerkenraad er weer een gespreksonderwerp bij had. Eén ouderling sloot 
zich bij de bezwaarde br. Koedijk aan; hij ‘vreesde een scheuring in de gemeente’ naar 
aanleiding van het preekbesluit (en werkte daaraan door zijn aftreden zelf mee). De 
kerkenraad besloot toen tot een tussenweg: in het vervolg zouden elke twee maanden de te 
lezen preken tevoren doorgenomen worden, waarna een keuze gemaakt zou worden. 

 
Bouwstraat 

Op 2 augustus 1896 werd zelfs een complete manslidmatenvergadering over de preekkwestie 
gehouden! Koedijk speelde met enkele anderen een voorname rol bij het tumult dat in die 
bijeenkomst ontstond. Hoewel in de daarop volgende kerkenraadsvergadering Koedijks 
handelen werd afgekeurd, meende ouderling Bolink dat Koedijk zakelijk gezien wel gelijk had 
met zijn kritiek op de ‘huidige’ preken. En, zo voegde hij er aan toe, als het zo door bleef gaan, 
zou hijzelf afhaken. Hij was die nieuwe preken zat. De kerkenraad antwoordde daarop dat 
door lezen van ‘oude’ preken een ánder deel van de gemeente weer ontevreden zou zijn. De 
broeders overwogen zelfs de eerstvolgende zondag politiebescherming te vragen omdat 
gevreesd werd dat de kerkdienst verstoord zou worden. 

Intussen wilde de kerkenraad de kwestie Koedijk uit de wereld hebben. Hij werd uitgenodigd 
mondeling op de kerkenraad óf schriftelijk zijn ontslag als ouderling in te dienen en ook de in 
zijn bezit zijnde gelden en boeken aan de kerkenraad over te dragen. Zowel het een als het 
ander weigerde hij. De kerkenraad dreigde vervolgens in een (tweede) aangetekende brief met 
de rechter. Uiteindelijk was hij bereid het archief en de gelden over te dragen. Met een 
kruiwagen werd het kastje met de boeken uit Koedijks woning opgehaald en aan de 
kerkenraad overhandigd. Het bleek een rommeltje te zijn; maar goed, uiteindelijk was deze 
zaak in ieder geval afgehandeld. 

Ondertussen had Koedijk op zondag zijn huis opengesteld voor huisdiensten, vermoedelijk 
om ‘oude preken’ te lezen. Ouderling Bolink ging daar ook heen en probeerde andere 
gemeenteleden zover te krijgen dat ook zij de zondagse erediensten zouden verruilen voor de 
bijeenkomsten bij Koedijk. Daarvoor werd hij door een classicale commissie bestraft. Bolink 
verklaarde een hekel te hebben aan die ‘nieuwe preken’ en had bovendien bezwaar tegen het 
feit dat de consulent – ds. L.M.A. Scheps (1843-1925) – alle kerkenraadsvergaderingen moest 
bijwonen en dat hij zo’n beetje ‘alles voor het zeggen had’. Bovendien had Bolink bezwaar 
tegen hoofdstuk XVII van de Dordtse Leerregels, waarin gehandeld wordt over de zaligheid 
van ‘de kinderen uit godzalige ouders, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt’. 
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Ds. M. Ouendag (1854-1921) 

 

Ouderling Bolink werd er door een classicale commissie op gewezen dat zijn mening over het 
laatste punt onjuist was. Hoe dan ook, Bolink wachtte de bedenktijd, die hem door de 
commissie was verleend, niet af en deelde mee dat hij geen ouderling meer wilde zijn. Intussen 
wilde de kerkenraad ook spreken met de zeven bezwaarden die zich inmiddels al aan de 
gemeente onttrokken hadden. Later werden nog vijf ánderen opgeroepen op de kerkenraad te 
komen. Geen van hen verscheen daar. Drie van de door de kerkenraad aangeschreven 
gemeenteleden lieten weten dat ze zich níet van de Gereformeerde Kerk afscheidden. Ze 
werden bezocht. De anderen werden trouwens ook thuis opgezocht, maar dezen verklaarden 
dat ze zich niet meer als lid van de Gereformeerde Kerk beschouwden. 

Al met al werd door deze gebeurtenissen het geregelde vergaderen van de kerkenraad 
problematisch. De classis besloot tot censuur (inmiddels was de tweede trap bereikt: de 
afkondiging met vermelding van de namen ‘der zondaren’). Na verloop van tijd keerden enkelen 
van de gecensureerden terug naar de kerk, onder wie Bolink. Na veel vijven en zessen werd 
uiteindelijk in 1898 met succes een kerkenraad gekozen. Toen ging men op zoek naar een 
dominee. 

Twaalf jaar had de vacante periode geduurd. Zoals we zagen mislukte in 1893 de benoeming 
van een oefenaar door ingrijpen van de classis. Al snel daarna beraadde de kerkenraad zich 
over de beroeping van een heuse predikant. Daarvoor had Rijssen eigenlijk te weinig geld, 
want de classis had gezegd dat deze predikant minstens fl. 700 traktement moest hebben. 
Het bleek dat de gemeenteleden met veel te lage toezeggingen reageerden op een tweetal 
financieringsplannen van de kerkenraad. Desondanks werd in 1895 een twaalftal 
samengesteld waaruit uiteindelijk een predikant gekozen zou moeten worden om te beroepen. 
Dat mislukte. Ook latere pogingen leden schipbreuk, zodat de kerkenraad in mei 1899 weer 
broedde op het plan om een oefenaar te beroepen: P. Koster van Zoetermeer, een bekend man 
in die tijd. De classis lag weer dwars en uiteindelijk besloot men in augustus 1899 samen met 
de kerk in het nabijgelegen Wierden een predikant te beroepen. Dát ging lukken! Afgesproken 
werd dat de predikant in Wierden zou komen wonen (al had men in Rijssen óók een 
predikantswoning in voorraad). In februari 1900 werd het eerste beroep uitgebracht. 
Verscheidene andere volgden. Uiteindelijk werd uit het tweetal ds. G. Noordhof (1859-1922) – 
evangelisatiepredikant te Lippenhuizen, Hoornsterzwaag en Terwispel – en ds. A. Ouendag uit 
Zevenbergen (Z.H.) met op één na alle stemmen de laatstgenoemde beroepen. En hij nam het 
beroep aan! 
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De gereformeerde kerk met de pastorie te  Wierden; hier woonde ds. Ouendag. 

 

Op 30 september 1900 deed de voormalige onderwijzer Maarten Ouendag (1854-1921) intrede 
in de gecombineerde gemeenten Van Rijssen en Wierden. Het gevolg was wel dat in principe 
óm de andere week een leesdienst gehouden moest worden. Afgesproken werd eigentijdse 
preken te lezen. Voor de predikant was het pendelen tussen beide dorpen niet makkelijk, ook 
omdat hij niet kon fietsen. Maar over zijn werk in de beide plaatsen zijn geen belangrijke 
klachten naar voren gekomen, zodat met een gerust gemoed kan worden geconcludeerd dat 
ds. Ouendag met rustige, vaste hand de eenheid in de gemeente te Rijssen weer terugbracht. 
Zijn traktement werd verscheidene keren verhoogd, zodat hij in oktober 1919 jaarlijks fl. 1.800 
ontving. Als het aan hem gelegen zou hebben zou hij na zijn vakantie in september 1920 
ongetwijfeld teruggekomen zijn. Maar nog dezelfde maand moest hij, ernstig ziek, in Harlingen 
in het ziekenhuis worden opgenomen. De arts legde hem een rustkuur van een half jaar op, 
maar op 8 februari 1921 verwisselde hij het tijdelijke met het eeuwige. Verwees zijn laatste 
preek naar de ziekte die hemzelf ongetwijfeld niet ontgaan was? ‘Ik ben wel ellendig en 
nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij’ (Psalm 40). 

Wierden besloot daarna in het vervolg weer op eigen kracht een predikant te beroepen. Ook 
Rijssen wilde die kant graag op en ging ijverig aan de slag om het financiële plaatje op orde te 
krijgen. Na zes vergeefse beroepen werd uiteindelijk met succes het oog geslagen op ds. M.M. 
Horjus (1876-1936) van Hendrik Ido Ambacht. Hij was een man met negentien jaar ervaring: 
zijn eerste gemeente was  Brouwershaven, daarna stond hij achtereenvolgens in Soest, Breda, 
Oud-Loosdrecht en Hendrik Ido Ambacht. 

Op 18 november 1923 deed de predikant Horius intrede in Rijssen. De kerk aan de Huttenwal, 
al gauw ‘Horjuskoarke’ genoemd, zat vol. Ook híj zou meer dan tien jaar aan de gemeente 
verbonden blijven; jaren die voor het kerkelijk leven in Rijssen van meer dan gemiddelde 
betekenis waren. Aanvankelijk woonde de predikant in het huis dat de kerkenraad al in 1922 
naast de kerk aan de Huttenwal had laten bouwen. De ruimte was echter te beperkt. Hij kon 
zijn huisraad er niet in kwijt en stelde de kerkenraad voor het huis te verkopen en een grotere 
pastorie te bouwen. Na wat zoeken kwam een  woning aan de Haarstraat in beeld, die voor fl. 
12.500 gekocht wordt, terwijl de pastorie naast de kerk voor ruim fl. 360 per jaar verhuurd 
werd. De predikant nam zelf een hypotheek op het nieuwe huis. 
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Ds. M.M. Horjus (1876-1936). 

 

Maar goed, het werk wachtte. Een zendingscommissie werd ingesteld, ook voor het werk onder 
de Joden; door toedoen van mevrouw Horjus zag een jongedochtersvereniging ‘Tryphosa’ het 
licht, en de predikant richtte een jongelingsvereniging op, ‘Timotheus’ genaamd. Ook 
organiseerde hij het kerkelijk leven en de kerkenraadsvergaderingen duidelijker. Riemens 
noemt in zijn boek het voorbeeld dat de kerkenraad, op voorstel van de predikant, aan de 
‘Vereniging tot Drankbestrijding’ het gebruik van het kerklokaal voor een 
voorlichtingsbijeenkomst weigerde. Die vereniging zou daar naar zijn stellige overtuiging niet 
de juiste doelgroep vinden. ‘De kerkeraad geeft de raad zich te wenden tot de Hervormde 
Gemeente of tot de Christelijke Bewaarschool’. De zondagsrust had de predikant hoog in het 
vaandel. Of het nu om voetballen op zondag of de zondagssluiting van cafés betrof, dat was 
hem om het even. 

Al gauw werd de kerk aan de Huttenwal te klein. In december 1924 werd besloten tot 
uitbreiding van de kerk, maar dat leverde voor bijna fl. 500 nog geen dertig extra zitplaatsen 
op. Duidelijk werd dat het tot níeuwbouw zou moeten komen. Vandaar dat in 1926 een 
bouwfonds werd opgericht. Op de gemeentevergadering van 1928 verkreeg de kerkenraad 
toestemming een stuk grond te kopen aan de Boomkamp; het aangekochte perceel was 
eigendom van de familie Koedijk. Architect B.W. Plooy (1890-1967), niet de eerste de beste, 
maakt op kosten van de predikant (!) een schetstekening voor de nieuwe kerk. Toen de 
manslidmaten in 1929 een oordeel moesten vellen over de plannen kon men niet direct tot 
een beslissing komen. Moest er bijvoorbeeld ook een galerij in? Maar er werden spijkers met 
koppen geslagen, ook op financieel vlak; wát een verschil met vroeger! In totaal bracht de actie 
fl. 14.000 op. Er waren wel een paar voorwaarden: de aannemer en de stenenbakker móesten 
protestants zijn. De kerk zou ruim 400 zitplaatsen tellen; en mocht de kerk – naar ieder hoopte 
– zich verder uitbreiden, konden altijd nog drie galerijen worden aangebracht. De ‘eerste steen’ 
werd op 14 juni 1930 door ds. Horjus ingemetseld. De tekst: ‘Dat Uwe oogen open zijn, nacht 
en dag over dit huis’. Op 17 december dat jaar kon de kerk aan de Boomkamp in gebruik 
genomen worden. De gemeente telde intussen 460 leden. 
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Rechts de nieuwe gereformeerde kerk aan de Boomkamp, de toenmalige Spoorstraat. 

 

Helaas ontstond een conflict over de financiering van de pastorie aan de Haarstraat. Ds. 
Horjus had aanvankelijk beloofd de predikantswoning tegen kostprijs over te nemen, maar 
door de crisistijd kon hij die toezegging niet gestand doen. Ook omdat er van alles aan het 
huis mankeerde, lekkerij hier, houtrot daar, was de predikant bereid om de taxatieprijs te 
betalen. Uiteindelijk werd met moeite overeengekomen dat de predikant op eigen voorstel 
genoegen zou nemen met tien procent minder traktement. De kerkenraad beloofde bovendien 
zodra mogelijk te beginnen met de aflossing van de door de predikant destijds genomen 
hypotheek. Toch moest de predikant in 1933, bij zijn vertrek naar de kleine Gereformeerde 
Kerk te Rhenen, ‘de op de pastorie rustende hypotheek van fl. 17.000 opzeggen’. Daarover 
ontstonden wrijvingen die verbittering wekten. De financiën werden uiteindelijk nog vóór het 
afscheid van de predikant in orde gemaakt. Op 14 januari 1934 preekte de predikant afscheid 
over 1 Petrus 5: 10 en 11: ‘De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige 
heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve 
volmake, bevestige, versterke en fundere ulieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle 
eeuwigheid. Amen’. 

Veel Rijssenaren kennen de kerk aan de Boomkamp nog steeds als de “Horjuskoarke”, ook al 
kreeg de kerk in dat jaar een nieuwe naam: ‘Ontmoetingskerk’. In 1973 werd namelijk een 
grote zijvleugel aan de kerk vast gebouwd, met daaronder een even grote kelder. Ook werd 
een kosterswoning boven het nieuwe gedeelte gebouwd. Het ontwerp van de verbouwing was 
van architect Jorissen uit Rijssen. In 1983 werd het orgel vernieuwd. Het werd bovendien van 
beneden naar boven verplaatst, waarvoor opnieuw een verbouwing nodig was. En ook werd 
de hele kerk in 1994 nog eens opgeknapt: alle banken werden geschilderd en verder werd van 
alles onder handen genomen. 

De kelder onder de nieuwe vleugel deed gedurende 199 dagen, van 20 april tot 4 november 
1981, dienst als onderdak en schuiladres voor ruim twintig Syrisch Orthodoxe christenen die 
met uitzetting uit ons land bedreigd werden. Omdat al snel duidelijk werd dat het om een 
langere opvangperiode zou gaan, moest van alles geregeld worden, zoals onder veel meer het 
inkopen van voedsel en de ‘wacht’ die de politie bij een eventuele inval moest proberen tegen 
te houden. Telkens waren voldoende gemeenteleden (en trouwens ook leden van andere 
kerken) bereid de helpende hand te bieden. De opvang kon beëindigd worden toen de 
Staatssecretaris van Justitie meedeelde dat de gezinnen niet zouden worden uitgezet. 
‘Tegenwoordig kent Rijssen een bloeiende Syrisch Orthodoxe gemeenschap. Eerst werd er nog 
gekerkt in de Ontmoetingskerk, voorafgaand aan de eigen diensten van de Gereformeerde 
Kerk’, maar sinds 1993 heeft men een prachtig eigen kerkgebouw, ‘Ignatiuskerk’ genaamd. 
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De gereformeerde kerk aan de Boomkamp. 
 

De website van de Ontmoetingskerk meldt een overzicht van de ontwikkeling van deze kerk 
sinds 1980: 

– Van 1980 –1990 kon de kerkelijke gemeente omschreven worden ‘als gewoon, degelijk, 
confessioneel gereformeerd’. Er was sprake van een overzichtelijke structuur, vaste patronen 
en kleine wijken. Als ambtsdrager te mogen fungeren werd als eervol beschouwd. Wijkdames 
en –heren onderhielden waar nodig binnen de gemeente contacten terwijl de twee predikanten 
‘overal’ bij betrokken waren, als een spin in het web fungeerden, ook bij alle commissies. De 
jeugddiensten waren in die tijd in opkomst en er was een jeugdouderling. De meeste 
gemeenteleden voelden zich betrokken en bezochten trouw de kerkdiensten, vaak twee keer 
per zondag. 

– In de vijftien daarop volgende jaren, 1990 -2004, kon geconstateerd worden dat het ledental 
gestaag groeide, tot het in 2014 zelfs verdubbeld was. De kerkelijke gemeente werd 
omschreven ‘als prettig, open en warm’. Jonge volwassenen kwamen over van de Hervormde 
Gemeente, ‘met name omdat de verkondiging begrijpelijker was en de liturgie meer 
aansprekend’. Een andere reden daarvoor was de kindernevendienst, die in de Hervormde 
Gemeente niet bestond. Ook ouderen namen de overstap. Er is nog steeds een grote 
betrokkenheid, waardoor het mogelijk was de kerk te vergroten door nieuwsbouw te plegen. 

– Bij de aanvang van de tien jaar daarna, 2004 -2014, was de kerk in 2004 gegroeid tot 1.930 
leden. De organisatie werd groter, waardoor de wijkindeling moest worden aangepast. In de 
eerste tijd van deze periode was de betrokkenheid van de gemeente niet minder groot dan 
voorheen. Werd aanvankelijk de Rijssense Hervormde Gemeente als volkskerk beschouwd, 
‘steeds meer werd die functie overgenomen door de Ontmoetingskerk’. Door de grote omvang 
van de gemeente besloot men de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden meer te 
delegeren van de predikanten naar commissies, zoals de Evangelisatiecommissie, ZWO-
commissie, enz. 
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1973, een deel van de nieuwe aanbouw aan de Ontmoetingskerk. 

 

– Wat 2015 betreft kan worden opgemerkt dat in de Ontmoetingskerk sinds 2006 gewerkt 
wordt met een beleidsplan. Veel toerustingswerk wordt binnen de kerk verricht, momenteel 
vooral door de Commissie Vorming en Toerusting (kortweg CoVoTo genoemd), en door de 
werkgroep Gemeentepastoraat. Verder kan genoemd worden: het vele jeugdwerk, de Alfa-
cursussen en de zogenaamde ’Gemeente Groeigroepen’. Het vigerende beleidsplan richt zich 
ook op het bevorderen van het omzien naar elkaar, binnen én buiten de kerk, naar mensen 
dichtbij én ver weg. De diaconie, de evangelisatiecommissie en de ZWO spelen daarbij 
uiteraard een belangrijke en actieve rol. Ook is er een werkgroep die regelmatige contacten 
onderhoudt met zusterkerken in den vreemde, als daar zijn die in Finsterwalde (Duitsland), 
Apagy (Hongarije), Jankafalva (Roemenië) en Hajdúszoboszló (in Hongarije), waarmee de 
Ontmoetingskerk een speciale relatie heeft. 

“Ondanks de voortdurende trouw van vooral de oudere leden viel vooral na de eeuwwisseling 
een langzame maatschappelijke verandering te ontwaren, die niet naliet van invloed te zijn op 
de betrokkenheid van de leden van de Ontmoetingskerk. Voor lang niet iedereen is de zondag 
nog dé rustdag. Er wordt vaker gekozen voor andere manieren van vieren en volgen van 
kerkdiensten (via TV, bijeenkomsten van ‘Transformed’, enz.).  Ook zijn in Rijssen net als 
elders steeds meer gebroken en samengestelde gezinnen en is er minder tijd en aandacht voor 
het werk van en in de kerk omdat mannen én vrouwen vaak werken, en zij én hun kinderen 
veel andere activiteiten hebben die hun aandacht vragen, zoals bijvoorbeeld sport”. 

De ledentallen van 1893 tot 2013. 
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Het ledental van de Gereformeerde Kerk te Rijssen kende tot halverwege de jaren ’20 van de 
vorige eeuw een matige groei. Daarna neemt de groei behoorlijk tot fors toe. Het opmerkelijke 
is dat die groei tot en met 2013 op geen enkele manier stagneert, maar de curve gewoon 
omhoog blijft gaan, vanaf 2003 tot 2013 zelfs in nog iets sterkere mate dan daarvoor. Zeer 
opmerkelijk, omdat de Gereformeerde Kerken, landelijk gezien, qua ledental gemiddeld al in 
de jaren ’70 begonnen af te kalven. 

Ds. De Jong van Rijssen gaf desgevraagd als oorzaken van de sterke stijging van het ledental 
op, dat de laatste jaren jonge mensen c.q. gezinnen uit Hervormde Kerk overkwamen, dat 
veel kinderen geboren werden die ook bijna allemaal gedoopt werden, er relatief weinig 
verloop was door uitschrijving en overschrijving, en doordat er zich relatief gezien weinig 
overlijdens in de Gereformeerde Kerk van Rijssen voordeden. Bron: de gereformeerde 
kerken. 

 
 
 

 

 

Het interieur van de Ontmoetingskerk (foto: Reliwiki, RCE 239375561) 
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De resolutie van 1598, die ervoor moest zorgen dat de reformatie doorgang kon vinden, bleek 
weinig uit te halen. Van 1601 tot 1628 probeerde de classis van Deventer grote druk uit te 
oefenen om de reformatie door te zetten. De tijd was de katholieken goedgezind; 
doordat Spinola op 1 augustus 1605 Oldenzaal veroverde, werd heel Twente weer katholiek. 
De magistraat van Rijssen luisterde niet naar de classis van Deventer en ook de oude pastoor 
Rutgerus Braemcamp oefende na afzetting het priesterambt weer uit en celebreerde nog soms 
de katholieke mis voor de gelovigen. De classis verbood alle soorten van zogenaamde paapse 
afgoderij. De grotendeels nog katholiekgezinde bevolking die ook op bedevaart ging naar het 
Heilige Bloedhuis in de Martinuskerk (Markelo) waar een reliek van het Heilige Bloed werd 
bewaard, werd onder druk op straffe van grote geldboetes gedwongen om niet deel te nemen 
aan deze "paapse" (rooms-katholieke) gewoonten. De periode na pastoor Braemcamp bleef 
woelig en Rijssen bleef voor de classis van Deventer een stad met een tegendraadse bevolking 
die aanvankelijk niet luisterde naar de orthodox-calvinistische protestantse classis. In latere 
jaren zou echter het protestantisme in Rijssen meer en meer de boventoon gaan voeren; het 
thans zo kenmerkende uiterst protestantse en bevindelijk-gereformeerde karakter van de stad 
Rijssen vinden echter hun oorsprong pas in de achttiende en negentiende eeuw. 

De oudste bekende plundering is die van 1497 door Hendrik V van Wisch, een bannerheer 
van kasteel Wisch uit het Hertogdom Gelre. De stad Rijssen was weerloos en kon niet 
voorkomen dat ze werd geplunderd. In 1510 wilde Karel van Gelre Rijssen plunderen. Deze 
plundering kon door het afdragen van een afkoopsom door het stadsregering worden 
voorkomen. In 1517 probeerde Karel van Gelre nog een keer tot plundering over te gaan. In 
de periode 1580-1584 ondervond Rijssen de meeste hinder van de Tachtigjarige Oorlog. 
Doordat Deventer in Staatse handen en Oldenzaal in Spaanse handen bleef, kwam het op de 
grens tussen deze gebieden tot schermutselingen. Rijssen werd in 1583 in brand gezet. In 
1584 kwamen Engelse en Duitse huurlingen, die officieel in dienst waren van het Staatse 
leger, naar de stad. Zij gijzelden inwoners van de stad en met dreigementen persten ze de 
bevolking 2100 Carolus gulden af. De toenmalige bisschop van Münster, Bernhard von Galen, 
ook wel "Bommen Berend" genaamd, plunderde de stad Rijssen tweemaal; de eerste keer 
direct na de jaarwisseling in 1666, de tweede keer volgde in 1672. 

In 1750 werd aan de Regge de huidige Pelmolen Ter Horst (olie- en pelmolen) gebouwd door 
de Rijssense familie Ter Horst. In de 19e eeuw ging de opkomst van de textielindustrie in 
Twente aan Rijssen niet voorbij. De Koninklijke Jutespinnerijen en -weverijen van Ter Horst 
& Co bepaalden meer dan 125 jaar de economie van de Reggestad. Naast de jute-industrie 
bezat Rijssen een aantal steenbakkerijen. De laatste steenfabriek is in 2007 gesloten. In 1888 
werd Rijssen ontsloten door de spoorlijn Deventer - Almelo en kreeg een 
stationsgebouw, Station Rijssen. In 1924 eindigde de scheepvaart van zompen op de Regge. 

In de nacht van 25 op 26 maart 1945 werd Rijssen door een ramp getroffen. Ds. Lamain van 
de gereformeerde gemeente zou die avond vanaf de kansel gezegd hebben dat er iets ernstigs 
zou gaan gebeuren. 'Er zijn mensen in de kerk voor wie het de laatste keer is dat ze er zijn 
geweest'. Enkele uren later werden deze woorden bewaarheid. Een V1 stortte neer waarbij 
negen mensen om het leven kwamen. Een uit Duitsland terugkerend Engels vliegtuig gooide 
een bom op de plaats van de vlammenzee, waardoor nog meer slachtoffers vielen. In totaal 
kwamen bij deze ramp drieentwintig mensen om het leven.  

 

Na de teloorgang van de jute-industrie in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw ontstond in 
Rijssen een bloeiende bouwnijverheid en transportsector. In 2001 werd de gemeente Rijssen 
samengevoegd met de Sallandsegemeente Holten. De stad wordt wel de Poort van 
Twente genoemd. 

 

Rijssen is een stad met een lange historie met vele verhalen. In elke straat en elke steeg valt 
wel wat te vertellen. De stadswandeling van Rijssen leidt u langs de meest bezienswaardige 
plekken en laat u onder andere kennis maken met Jan met de panne en Soare, het 
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eiervrouwtje. De wandelroute begint in het centrum op het Schild bij de hervormde Schildkerk 
en is bijna zes kilometer. 

Verhalen, verhalen en nog eens verhalen. Genoeg voor nog een boek over de geschiedenis en 
de mensen uit Rijssen. Een andere keer misschien. Dit boek houdt hier op. 

 

Nog wat oude foto’s  

 

 

1910, stadhuis 

 

Walstraat  
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1970, Walstraat  

 

 



119 

 

 

 



120 

 

 

 

Noachstraat  
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Hervormde kerk op het Schild 
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1933 
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Elsenerstraat, ijzerwaren Vos, Jan Vos was getrouwd met Dine Steunenberg uit Wierden. 
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Erve Hoefhamer, de vrouw links is de vrouw van Piet Hofstede en die in het midden is Manna 
Smit, 

 

Parkgebouw  

 

Enterstraat, ijssalon Voortman 
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1925, markt op het Schild 

 

1930, graf van de onbekende soldaat, Enterstraat 
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Bij de watermolen, de smederij van Paalman, ook wel Hoolter Wilm genoemd. 

 

Molen Slaghekke, Molendijk 

 

Anneke Koers, 19 januari 2017 
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