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Voorwoord

‘Twenthe het oude land’ maakt deel uit van boeken waar de geschiedenis van onze streek wordt verzameld en
ontsloten.  Dit  boek is er  één  van een serie  van vier  grote  delen.  Samen bevatten ze meer  dan driehonderd
verhalen  over  Twente.  In  1648  is  de  Vrede  van  Munster  gesloten  en  is  er  gekozen  voor  de  Reformatie.
Roomskatholieke kerkgebouwen werden door de protestanten overgenomen; kerkzilver gestolen of in beslag
genomen en vele geestelijken zijn uit Twente gevlucht. Eeuwen geleden werd er gevochten bij Saasveld. Kasteel
Saterslo werd belegerd door de bisschop van Utrecht.  In  die tijd schoot men met werpkogels van klei.  Die
werden kloten genoemd. Daar is de naam klootschieten van afgeleid. De arme mensen raapten de restanten klei
van de kogels  op en brachten ze naar  het  kasteel.  In  ruil  voor de klei  kregen ze geld.  Daat komt de naam
‘klootjesvolk’ vandaan. De lokale en regionale geschiedschrijving maakt de laatste jaren een ongekende bloei
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door. De unieke geschiedenis  van Twenthe weerspiegelt  haar  bijzondere verhalen in de overgang tussen de
rivierdalen en het Duitse  land.

Inleiding 

De marken in Twente vormden een verbond, men noemde dat een gouw. Die vergaderde een keer per jaar in
Markelo. Markelo is genoemd naar Marclo aan de Wezer. Daar komen de Twentenaren oorspronkelijk vandaan.
Later, toen Twente onder het bestuur van de Franken kwam werden de gouwen veranderd in graafschappen. De
marken  werden  veranderd  in  boerschappen.  En  die  boerschappen  werden  geleid  door  boerrichters.  De
midwinterhoorn werd door de boerrichter, die dus aan het hoofd van de boerschap stond, gebruikt om de boeren
bijeen te roepen. De naam boerrichter is dus een hele oude naam. Dat was in de tijd dat het christendom door
Karel  de  Grote  in  Enter  werd  ingevoerd.   In  het  jaar  782  werden  op  één  dag  4.500 Saksische  edellieden
gedwongen zich tot het christendom te bekeren, het alternatief was onthoofding; de gebeurtenis staat bekend als
het Bloedbad van Verde. De Saksische verzetsstrijder was Widukind. 

In het jaar 782 werden op één dag 4.500 Saksische edellieden gedwongen zich tot het christendom te bekeren,
het  alternatief  was  onthoofding.  De  gebeurtenis  staat  bekend  als  het  Bloedbad  van  Verde.  De  Saksische
verzetsstrijder was Widukind. De volgende stukjes gaan dan ook over het beleid van Karel de Grote en het verzet
van de Saksen. Het beleid trof ook Twente  en dus ook Enter en er kwamen grote veranderingen. De Franken,
wat ‘Vrijen’ betekende, bewoonden het gebied ter weerszijden van de Rijn van Mainz tot aan de Noordzee. Dat
was voor de verovering omstreeks het jaar 481 van het Romeins-Gotische Gallië. Ongeveer vijftien jaar later was
geheel West-Europa, van de Pyreneeën tot aan Thüringen, van de Noordzee tot de Alpen (Rijn- en Moezelland
en Frankrijk) Frankisch gebied geworden. Aangezien het echter onmogelijk bleek te zijn een dergelijk groot rijk
bijeen te houden verzekerde Chlodovech zich van de medewerking van de Rooms-Katholieke kerk. In 496 ging
hij tot het christendom over zonder echter zijn heidendom op te geven. Driehonderd jaar zou dit rijk bestaan tot
het uiteenviel, verdeeld, om het vervolgens weer te verenigen.

Widukind of Wittekind (743-807) was de leider van het Saksische volk en tegenstander van de Frakische koning
Karel  de  Grote  ten  tijde  van  de  Saksenoorlogen  (772-804).  Uiteindelijk  won  Karel  de  Grote,  voegde  het
stamhertogdom Saksen toe aan het Franse Rijk en beval de bekering van de heidense Saksen tot het rooms-
katholicisme. Hij is de eerste bij naam bekende hertog van het hertogdom Saksen. In latere tijden werd Widukind
het symbool van de Saksische onafhankelijkheid en een legendarisch figuur. Karel was een afstammeling van
Chlodovech.

In het jaar 782 werden op één dag 4.500 Saksische edellieden gedwongen zich tot het christendom te bekeren,
het  alternatief  was  onthoofding.  De  gebeurtenis  staat  bekend  als  het  Bloedbad  van  Verde.  De  Saksische
verzetsstrijder was Widukind. De volgende stukjes gaan dan ook over het beleid van Karel de Grote en het verzet
van de Saksen. Het beleid trof ook Twente  en dus ook Enter en er kwamen grote veranderingen.

Widukind was de leidende kracht in de Saksenoorlogen voor onafhankelijkheid ten opzichte van de Franken en
behoud van de eigen religie.  Nadat Karel  de Grote in 777 de Saksen had verslagen, moesten alle Saksische
edelen op de rijksdag in Paderborn verschijnen maar Widukind weigerde dit en ging naar zijn zwager Siegfried
bij de Denen. Op de rijksdag werd de aanwezige Saksische adel bevestigd in hun positie in Saksen en daarmee
werden ze deel van het Franse landsbestuur.

In 778 trok Karel naar Spanje om tegen de Saracenen te strijden en al snel hervatten de Westfaalse Saksen hun
verzet. Het verzet bestaat niet alleen uit plundertochten in het Rijnland maar richt zich ook tegen de eigen adel.
In  782  keerde  Widukind  terug  als  leider  van  een  nieuwe  opstand  en  plunderde  verschillende  Frankische
gebieden. Hij weet een Frankisch leger te verslaan bij de Süntel. Deze opstand, waarbij ook Friezen en Wenden
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(Sorben) betrokken waren, eindigde met de massale onthoofding van 4.500 Saksen door Karel de Grote. Deze
slachting staat bekend als het Bloedbad van Verden.

In 783 hervat Widukind de oorlog en weet de Franken te verslaan bij de Grotenburg, maar de Franken verslaan
de Saksen daarna bij de Hase. Met steun van de Friezen kan Widukind zijn verzet ook in de winter voortzetten.
In 785 geeft Widukind zich over en laat zich met kerst dopen te Attigny, waarbij Karel als peetoom optreedt. De
paus organiseert ter gelegenheid van deze doop een groot feestmaal. Widukind hield een positie als hertog van
de Saksen. Daarnaast zou hij graaf van Hamaland zijn geworden.

In  Eresburg  werd  een  vast  winterkamp  opgericht.  Maar  daarom  kwam  er  nog  geen  einde  aan  de
oorlogshandelingen,  al  beperkten  deze zich tot  kleine strooptochten.  Alle  voorbereidingen  voor een  nieuwe
zomerveldtocht stranden op de alom tegenwoordigheid van de Franken. Er viel niet meer aan te denken het
Saksische volk nogmaals op te roepen tot de strijd. Widukind ziet in dat de droom van een vrij Saksich volk is
uitgedroomd. Widukind stierf vermoedelijk in 807 bij een slag tegen de Zwaben. Hij zou zijn begraven te Enger
in  Herford  (in  het  huidige  Noordrijn-Westfalen)  en  modern  onderzoek  heeft  daar  in  de  kerk  inderdaad
skeletresten uit zijn tijd gevonden. Maar er zijn geen directe aanwijzingen voor een graf van Widukind.

De beslissing was definitief gevallen, iedere tegenstand was gebroken. Karel hield voor de derde keer Rijksdag
in Saksen om de ‘Wet voor de Saksische gebieden’ af te kondigen. Tegen de onbetrouwbare Saksen werden
zware maatregelen getroffen. De meeste boeren hadden door het breken van hun belofte van trouw hun bezit en
hun  vrijheid  verbeurd.  Uitgestrekte  gebieden,  ook  die  van  Enter,  kwamen  daardoor  vrij  voor  Frankische
kolonisatie.  De wet verbiedt derhalve iedere heidense (van de heide) godsdienst.  Het christendom wordt tot
staatsgodsdienst verheven. De christelijke kerk dient dezelfde hoge eer te worden bewezen die voordien aan de
Godswouden werd bewezen. Wie het waagt om nog langer aan de godsdienst, die was overgeleverd van de
ouders en voorouders, vast te houden, zelfs degenen die de formaliteiten van de nieuwe eredienst niet kennen,
wordt onthoofd of verbrand.   Wie zich niet  binnen een jaar laat  dopen, wie zich niet aan de veertig dagen
vastentijd houdt, zal worden gedood. Iedere Enternaar dient op zon- en feestdagen in de kerk te verschijnen. De
gebruikelijke verbranding van de doden wordt verboden. De heidense priesters en waarzeggers dienen terstond
aan de koninklijke rechtbanken te worden uitgeleverd teneinde gevonnist te worden. De vergaderingen in de
openlucht werden verboden. Alleen de Franse graaf is bevoegd recht te spreken.

In  de  praktijk  kwamen  deze  voorschriften  neer  op  een  massa-executie  van  het  Saksische  volk.  Het  was
onmogelijk  zich  aan  de  niet  begrepen  voorschriften  te  houden.  Daarom  werden  er  ‘verzachtende
omstandigheden’ bepaald. De kerk moest asielrecht toestaan. Iedere veroordeelde die in een kerk vlucht moest
ontslagen  kunen  worden  van  vervolging.  De  priester  die  moet  uitmaken  of  de  veroordeelde  waardig  is
begenadigd te worden, wordt op deze manier meester over leven en dood. Het belang om meer kerken te bouwen
en ze in stand te houden is voor de bevolking een kwestie van leven of dood. Op de foto is de Rijksdag te zien.

Het hele land wordt in graafschappen verdeeld. De gedwongen betaling van de tienden betekende een zware
materiele belasting en werd als een ondraaglijke smaad gevoeld. Maar de Frankische en Nederlandse priesters
inden deze tienden onverbiddelijk en met alle middelen die hen ter beschikking stonden. Ze kregen van Karel de
vrije hand en deze trok zich niets aan van klachten van de Franken die wel inzagen dat Karel op deze manier
geen vrienden werd met de Saksen. Hij had het Saksische land nodig voor de kolonisatie van zijn veteranen en
stopte niet voordat het trouweloze Saksenvolk vermoord of tot het christendom bekeerd was. De boeren in Enter
ontkwamen ook niet aan het betalen van tienden. Bekend is dat ze grove en smalle tienden moesten betalen. De
grove tienden waren rogge, haver en gerst, de smalle tienden waren peulvruchten.

In het archief van het Sint Catharinaklooster te Almelo zijn documenten waarin de tienden staan vermeld. ‘3
januari 1356 ‘Henric van den Lare en Doge zijne echtgenoote verkoopen aan Hendrik Brünssoene van Almelo
en Emen de groffe en smalle tienden uit de goederen to Udinc, toer Plecht en Wetherdinck in de buerschop
Enthere’. In documenten en rekeningen van het bisdom Utrecht staat het volgende over Enter:

1383-1393

-  her  Arend Craen  te  Deventer  houdt  den  tiende grof  ende  smal  over  dat  gued  ten Oldenhave  gelegen  tot
Entheren in den kerspel van Rijssen,
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- Vrederijc van der Ese heren Jacobs soen hout die tiende over die goede to Bargerdinc, Ecbertinc, Weterdinc
ende over den Langhehof, al smal ende grof, geleghen in der buerscap ’t Entheren in den kerspel van Rijssen,

- Albert van den Reve hout in dienstmansstad Hermanshuys to Enthere ende Ludolvinc to Enthere, dat Catteler
ende dien tienden over die Ese to Enthere smal ende grof,

- Jan van Heker holt to enen borchleen den tiende to Coenradinc, den tienden over Loderinc, den tiende over des
Duvels huys, geleghen in der buerscap tot Enther.

In het voorgaande blijkt dat Udink, Ter Plegt en Weterdink uit Enter tienden grof en smal betaalden. Er zijn nog
meer boeren uit Enter die tienden moeten betalen. Arend Craen van erve Oldenhave en Frederik van der Ese
(Ezink) betalen tienden over de erven Borgerink, Ecbertink, Weterdink en de Langenhof. Albert van den Reve
betaalde over het  Hermannushuis,  het  Ludolvinc,  het  Cattelaer en erve de Ese de tienden smal en grof.  De
tienden werden door de kloosters te Almelo en Albergen geïnd. Begin vorige eeuw werden de tienden door de
Staat afgekocht. De eigenaren van de erven die betalen moesten kregen een eenmalige schadevergoeding. De
tiendplichtigen kregen twintig jaar een opslag op de grondbelasting. Uit het schattingsregister blijkt dat er meer
waren die werden aangeslagen om de tienden te betalen. Voor Enter zijn de volgende namen geregistreerd:
Smeding,  Langenhof,  Borcharding,  Hermannushus,  Plecht,  de  Eso,  Conrading  (Koenderink),  Duvelshus,
Roderdinck, Lamberting, Weterding, Folberting, Coldehoff, Eckerding, Oldehoff, Tuding, Hubbeding, de Dues,
Exhoe,  Lovelding,  Effing,  De Hardenberch,  Catler,  Hofstede,  Lederweert  en Brinchus.  In  1907 (in werking
getreden 1909) werd de Tiendwet aangenomen die een einde maakte aan deze middeleeuwse vorm van belasting.
Bron: Enter, 800.

In het voorafgaande kwamen de tienden aan de orde en wie er in Enter tienden moest betalen. Het vervolg gaat
over de invloed van de kerk op de bloedwet. Deze wet is in het leven geroepen door Karel de Grote om mensen
te dwingen zich aan te sluiten bij de kerk.  Drie eeuwen na de ineenstorting van het Romeinse Rijk wist Karel de
Grote een groot deel van Europa weer onder één gezag te brengen.

Hoe meer kerken er gebouwd worden, des te krachtiger werkt het asielrecht. Het belang dat de bevolking bij de
instandhouding van de kerken heeft, wordt een kwestie van leven of dood. Het laatste gedeelte van de wet voert
het  Frankische  bestuur  in.  Het  hele  land  wordt  in  graafschappen  en  kerkelijke  bisdommen  verdeeld.  Alle
ambtenaren staan vanaf dat moment onder wergeldbescherming. Weergeld is het geld dat wordt betaald aan de
familieleden van een vermoord slachtoffer om bloedwraak te voorkomen. Iedereen die de eed moest afleggen
dient bij de eerste oproep voor de rechtbank te verschijnen; het is ten strengste verboden een plaatsvervanger te
sturen.  Voor  de  bestraffing  van  meineed  gelden  de  oudste  en  strengste  bepalingen  van  het  ongeschreven
volksrecht.  Bij  het  van  kracht  worden  van  deze  bloedwet  werd  het  hele  Saksische  volk  onder  kerkelijk
politietoezicht  geplaatst.  De  gedwongen  betaling  van  de  tienden  betekende  bovendien  een  zware  materiele
belasting.

Karel de Grote maakte een einde aan de prebenden. Zijn regering zag af van iedere betaling voor het weggeven
van  kerkelijke  ambten.  Het  vermogen  van  prebenden  werd  onttrokken  aan  het  maatschappelijk  verkeer  en
vormde feitelijk - al dan niet gewild - een steeds grotere economisch macht. (Prebenden is rente uit kerkelijke
goederen die aan een clericus, met name een kanunnik, werd toegekend als vergoeding voor een door hem te
verrichten  geestelijke bediening).  Een aanzienlijk deel  van de hofhouding werd uit  deze inkomsten betaald.
Daarvoor in de plaats kwamen de tienden ter beschikking van de kerk. Het doel was de kerk te dwingen een
degelijk leven te leiden zodat ze in het bestuur ingeschakeld kon worden. De samenwerking tussen de kerkelijke
en wereldlijke autoriteiten werd zo verdiept. Karel beval als teken van zijn souverein gezag als beschermer van
de  aardse  gerechtigheid  de  onmiddelijke  gevangenneming  van  alle  personen  die  tegen  de  geest  van  de
hervorming gezondigd hadden. Zonder acht te slaan op verweer werden zij in een grote rechtszitting, met Karel
als president, uit hun ambten gezet en verbannen naar het Oud-Frankische Rijk. 

De banvloek  heeft  gewerkt  betreffende  de clerus  en  hoge  adel.  Karel   bedacht  dat  hij  nog  geen  openlijke
dictatuur kon afkondigen. Hij was ongetwijfeld sterk genoeg om zijn zin tegenover die van de Rijksdag door te
zetten. Maar een dergelijke bruskering van het rechtsgevoel van zijn volk vond hij niet terecht. Zijn idee van de
Godsstaat kon zich slechts handhaven door vrijwillige en eenstemmige onderwerping van de gehele christenheid
aan de leiding van de door God gezonden koning. De adel werd uitgenodig om de leeneed af te leggen. Een

4



weigering  werd  niet  geaccepteerd.  Bij  een  weigering  werd  door  Karel  besloten  tot  een  oorlog.  Tegen  de
onwillige Tassilo van Beieren  werd een Autrasisch leger  in het  noorden van Beieren  gestationneerd,  in het
zuiden  het  Longobardische  leger  en  het  Neustrasische  leger  werd  op  de  Rijnflotille  (deel  van  een  vloot)
verscheept. Het is de grootste oorlogsoperatie die op Europese bodem werd uitgevoerd, tot aan de dagen van
Frederik de Grote en Napoleon. De opmars bereikte onmiddellijk zijn doel. De Franse koning nam van de hertog
en alle Beierse edelen en grote families alle hulde in ontvangst. Geheel Beieren verscheen op de Rijksdag en
bogen hun knie voor het hoofd van het Franse Rijk. Ze werd een heel  groot deel  van Europa, ook Twente,
ingelijfd als provincie van het Frankenrijk.

Karel  was  veel  toleranter  dan de late middeleeuwen waar  vaak gemarteld  werd.  Felix  van Urgel  werd niet
gefolterd, maar met intellectuele middelen murw gemaakt. Van ‘toovenaars, regenmakers en waarzeggers’ wilde
hij even weinig weten als in latere eeuwen. Hij liet hen niet verbranden maar zo lang opsluiten tot zij hun ideeen
afgezworen hadden. Tot op de dag van vandaag zijn nog vijf van de zeven heidense namen van de dagen van de
week bewaard gebleven. Waar de heidense bijgelovige gebruiken door geestelijken nog werden uitgeoefend,
greep hij met scherpe maatregelen in. Vooral de nonnen werd verboden zichzelf volgens heidens gebruik bloed
af te tappen of de oude maagdenliederen te zingen over overleveringen uit de tijd dat de dieren nog spreken
konden. Of de geschiedenis van de vrouw, die haar man vertelt dat het kind van haar minnaar door de sneeuw
verwekt was, tot hij het in het geheim verkoopt en de ongelukkige moeder troost met de mededeling dat de zon
het weer gesmolten had. De nonnen worden onder strenge dicipline geplaatst. Zij mogen geen mannenkleren
meer dragen en zelfs de abdissen mogen slechts in gezelschap van zuster het klooster verlaten. Anders zal het
grote verderf aangericht kunnen worden.

Agobard,  later  bisschop van Lyon,  was de voorvechter  in de strijd tegen  het  bijgeloof.  Hij  wilde zelfs  het
godsoordeel afschaffen, maar slaagde daar niet in. Hij vertelde graag het verhaal hoe het hem op een keer gelukt
was om vier mannen te onttrekken aan dood door steniging. De mannen werden na een hagelbui gevonden in
korenschoven. Ze werden ervan beschuldigd dat ze tijdens het onweer uit het wolkenschip gekomen waren om
de vernielde veldvruchten op te laden en weer af te reizen naar het nevelland Majonia. Ook het oeroude en diep
ingewortelde  volksrecht  van  de  bloedwraak  werd  opgeheven,  omdat  het  in  strijd  was  met  de  christelijke
beschaving. Karel besloot dat men de dood van een familielid niet meer mocht wreken maar in plaats daarvan
weergeld moest accepteren en dat degenen die dit weigerden verbannen werden naar een ander deel van het rijk
waar hij geen schade meer kan aanrichten. De opvolging van dit gebod bracht de mensen in conflict met hun
eergevoel. Men voelde het als een schande dat men zich in zijn recht op wraak door geld moest laten afkopen.
Men zag het doden van een medemens niet als een misdrijf. Men was niet zeker van de straf die de moordenaar
in het hiernamaals dreigde. De wet werd derhalve ook niet onbarmhartig toegepast en werd langzaam ingevoerd.
‘Ik wil de ziel van mijn zoon niet in mijn buidel dragen’ is tot in de latere middeleeuwen een Duits gezegde
geweest.

Ook aan het grafelijk recht, zo vaak en waar hij maar wilde, de volksthing bijeen te roepen, maakte Karel een
eind. Daarmee moesten de onverdraaglijke haarkloverijen en onnozele bewaren ophouden tegen de kleine vrijen,
die, als zij steeds weer voor het gerecht moesten verschijnen, hun werk niet konden uitvoeren. Als zij wegbleven
moesten zij de zware gravenban (regalia: vorstelijke voorrechten) betalen. Voor de graaf had zich het houden
van thinge ontwikkeld tot een geliefde methode om de kleine vrijen te ruineren en zodoende van hun bezit en
vrijheid te beroven. Dit was  echter met het oog op de weerbaarheid voor de kroon een ondraaglijke situatie.
Want slechts de vrije, die over minstens driehonderdvijftig morgen land beschikte, was dienstplichtig. Er kwam
een wet dat de graaf nog slechts driemaal per jaar op vastgestelde tijdstippen een gewone thing mocht houden,
waarbij iedere vrije moest verschijnen. Voor de bijeenroeping van de buitengewone thing mocht hij geen beslag
meer leggen op de volksvergadering. Hij moest het oordeel vellen met zeven schepenen, gekozen door het volk
uit de kring van grondbezitters, door de graaf erkend. Tijdens Karels leven werd die wet in Saksen en Zwaben
niet uitgevoerd. Hier nam men liever genoegen met de grafelijke chicanes. De reden was dat men in hun (vrijen)
eigen autoriteit nog altijd een goddelijke werking meende te bespeuren. De schepenen van Karel waren immers
geen volksvertegenwoordigers. Zij waren de standgenoten van de graaf en versterkten diens macht.

De eeuwige strijd over de besteding van de tienden werd door Karel met onverbiddelijke strengheid gegvoerd.
De tienden betekenen voor de bevolking een enorme, nauwelijks te dragen last. Het was niets anders dan een
omzetbelasting  van  tien  procent.  De  tienden  remden  iedere  ondernemingslust  en  brachten  ook  vaak  reeds
begonnen ontginningen, die het zwaartepunt van de nationale arbeid vormden, weer tot stilstand. Hij maakte de
gewone vrije, wiens strijd om het bestaan door de onderdrukking van de graven toch al zwaar genoef was, ook
nog afhankelijk van de kerk. En veroorzaakte daardoor ook de afname van het aantal weerbaren. Er ontstond
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daardoor aan het hof een stroming die de tienden bestreed en afgeschaft  wilde zien bij de onder grote druk
gekerstende  Saksen.  Maar  voor  Karel  ging  het  hierbij  niet  om  een  religieuze  maar  om  een  politieke
noodzakelijkheid. De kroon beschikte niet over de middelen om de kerkelijke organisatie, vooral de zending, te
betalen. Karel weigerde iedere interventie maar bemoeide zich wel met de behoorlijke inning en besteding. Waar
klachten werden gehoord ontnam hij de priesters het recht de tienden zelfstandig te incasseren en droeg het over
aan een door de graaf  geleide commissie.  Ook eiste hij  dat de boeken werden bijgehouden over de manier
waarop de belastingen werden besteed. De koningsboden kregen de bevoegdheid om voortdurend controle uit te
voeren. De totale opbrengsten gingen naar de bisschop, die een vierde daarvan zelf mocht houden. Een vierde
ging als salaris naar de priesters, een vierde was voor de armen en het laatste moest gebruikt worden om de
kerken in stand te houden.

Tegenwoordig  kan  niemand  zich  een  beeld  vormen  van  de  omstandigheden.  Voor  Karel  betekende  de
onderwerping  van  de  Saksen,  ook  de  Entersen  een  geweldig  succes  en  de  definitieve  overwinning  op  het
Saksische volk. Het zou echter nog bijna twintig jaar duren  voor de vrijheidsliefde van de Enterse boeren in
bloed en tranen definitief uitdoofde. Zonder Widukind was iedere georganiseerde tegenstand onmogelijk. Zijn
nakomelingen hebben driehonderd jaar geleefd en zijn toen spoorloos verdwenen. Karel liet alle klokken luiden
en van alle kansels God danken voor zijn wonderbaarlijke overwinning op ‘het trouwelooze en woordbreukige
volk der Saksers’.  Paus Hadrianus eindigde zijn verslag over de door hem bevolen dankfeesten met de woorden:
‘daarop echter kunt gij zeer zeker vertrouwen: wanneer gij de den Heligen Petrus en ons gedane beloften met een
rein hart en zonder bijbedoelingen zult hebben vervuld, dan zal God nog machtiger volkeren aan Uw voeten
leggen’.

Deze verhalen lijken een ver van mijn bedshow. Maar toen in de Julianastraat de woningwetwoningen werden
gebouwd werden er uit de Karolingische tijd, de tijd van deze verhalen, restanten van een werkplaats gevonden.
Dus er was dus al een nederzetting op de plaats waar nu Enter is gebouwd.

In  de  vroege  middeleeuwen  hadden  de  koningen  geen  vaste  verblijfplaats,  maar  reisden  ze  het  land  rond,
trekkend van palts naar palts. Dat was nodig om het contact met de lokale leiders te onderhouden. Ook was het
een vorm van belastingheffing in natura, aangezien de geldeconomie was weggevallen. De koning en zijn gevolg
werden gedurende hun verblijf op de palts onderhouden uit de daartoe opgespaarde opbrengsten van de streek.

Karel woonde ook in de palts te Paderborn, Nijmegen en Zutphen. Een palts is een niet verdedigbare koninklijke
verblijfplaats in een geheel van residenties dat als een netwerk over het Frankenrijk en -later- het Duitse Rijk
verspreid lag. Het woord is afgeleid van het Latijnse palatium (paleis).

Resideren  met  een  hofhouding  van  enkele  honderden,  raadsbesprekingen  houden  en  grote  publieke
rechtszittingen  organiseren  vergde  infrastructuur.  Een  palts  met  veel  personeel  vormde  zo  een  uitgebreid
complex, met minstens een woning voor iedereen, een kerk en een grote hoeve. Ze bevonden zich in de buurt
van bisschopsvestigingen,  grote abdijen en aanvankelijk ook op de plaats van oude Romeinse steden,  of ze
vormden het centrum van een groot landelijk kroondomein of koningsgoed.

Er bestond geen vastgelegd reisschema of systematische manier van rondtrekken. Men ging daar waar de vorst
het nodig achtte. Bijzonder belangrijk waren de winterpaltsen, waar de koning het koude seizoen doorbracht, en
de feestpaltsen, het centrum van grote religieuze plechtigheden met de paasviering als belangrijkste.

Telkens als men halt hield, werd er een zitting gehouden, waar de vorst de bestuurszaken met betrekking tot de
streek doornam en recht sprak over de grotere misdadigers. Dit was onvermijdelijk; de enorme afstanden, de
slechte  verbindingen en de beperkte  transportmiddelen  maakten  het  zo goed  als  onmogelijk  om vanuit  een
centrale residentie te regeren. Vooral toen het rijk een grote omvang gekregen had onder Karel de Grote werd dit
probleem nijpend. Het gebeurde regelmatig dat een deel van het rijk weer in opstand kwam zodra hij ergens
anders was. De Saksen deden dat in 778 bijvoorbeeld. Karel had daarom een aantal residenties. Nijmegen was
daar  een  van.  Er  werd  in  830 bijvoorbeeld  een  belangrijk  familieberaad  gehouden  om de  burgeroorlog  te
beslechten.

Gedurende zijn leven trad Karel de Grote maar liefst vijf keer in het huwelijk en hield hij er minstens zeven
minnaressen op na. In totaal verwekte hij bij hen achttien nakomelingen, waarvan vijf bastaardkinderen. Na zijn
dood op 28 januari 814 werd Karel de Grote opgevolgd door zijn enige nog levende zoon, Lodewijk de Vrome
(778-841), het vijfde kind van zijn derde vrouw Hildegard (758-783). Lodewijk besloot zijn vader te begraven in
een  kapel  te  Aken,  die  tegenwoordig  onderdeel  uitmaakt  van  de  grote  kathedraal.  Naast  zijn  veroveringen
verwierf Karel de Grote vooral veel aanzien met zijn culturele en economische prestaties. Zo zorgde hij met zijn
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‘Karolingische Renaissance’ voor een opleving van de Europese schriftelijke cultuur en zou het feodale systeem
– dat  door  Karel  sterk bevorderd  werd  – nog eeuwenlang invloed hebben op de politieke  en economische
geschiedenis van het continent. 

Nog heden ten dage getuigen de op ‘hausen’ eindigende plaatsnamen, zoals Recklinghausen, in West-Duitsland
van de verschrikkele dagen, waarin de volksgemeenschap van de laatste Germanen onder de staatsvormende
ijzeren vuist van Karel, de reus, moest uitdoven. De oude Saksische zeden en gebruiken moesten verdwijnen,
wilden de Frankische ruimte om te leven hebben. 

Frank  betekent  ‘vrije  reiziger’  of  ook  ‘dapper’.  De  Franken  waren  oorspronkelijk  een  verbond  tussen
verschillende Germaanse stammen. De Franken namen geleidelijk aan de lokale machtspositie over de bewoners
over van de Romeinse elite die naar Gallië waren vertrokken. De Franken bewoonden het gebied ter weerszijden
van de Rijn van  Mainz  tot  aan  de Noordzee.  Dat  was  voor de  verovering  omstreeks  het  jaar  481 door  de
Frankische koning Chlodovech van het Romeins-Gotische Gallië. Ongeveer vijftien jaar later was geheel West-
Europa,  van  de Pyreneeën  tot  aan  Thüringen,  van  de  Noordzee  tot  de  Alpen,  Frankisch  gebied  geworden.
Aangezien het echter onmogelijk bleek te zijn een dergelijk groot rijk bijeen te houden verzekerde Chlodovech
zich van de medewerking van de Rooms-Katholieke kerk. In 496 ging hij tot het christendom over zonder echter
zijn heidendom op te geven. Het rijk zou driehonderd jaar bestaan tot het verdeeld zou worden, uiteenviel om
vervolgens weer verenigd te worden. Met onweerstaanbaar geweld verenigde Karel Martel (martel=hamer) het
opnieuw uiteengevallen rijk en maakte zichzelf tot koning van dat rijk. Daarmee was de grondslag gelegd voor
een monarchie die naar Karel Martel, de Karolingische genoemd werd. De monarchie zou onder zijn zoon een
ongedachte vlucht nemen, en tenslotte het gehele Avondland omvatten in een stevig aaneengesmeed keizerrijk.
Deze zoon, de vader van Europa, was Karel de Grote.

De Saksen waren een confederatie van Germaanse stammen die zich tijdens de late Romeinse tijd en de vroege
middeleeuwen op de Noord-Duitse Laagvlakte bevonden. Het overgrote merendeel van de Saksen bleef in het
huidige Duitsland en bood weerstand tegen het zich uitbreidende Frankische Rijk door het leiderschap van de
semi-legendarische Saksische held Widukind.

De  verbitterde  strijd  tussen  Walhalla  en  de  Christengod,  tussen  met  de  grond  vergroeide  offermoed  en
berekenend geweld is door de Christenen definitief gewonnen. Karel is overleden op 28 januari 814, een paar
maanden voor zijn 72e levensjaar.  Zijn zoons waren voor hem overleden,  behalve Lodewijk de Vrome. Die
verdeelde het rijk onder zijn zonen. Ten opzichte van zijn zusters verbrak Lodewijk zijn woord en sloot hen op
in  kloosters.  Zijn  eerste  daad  als  alleenheerser  was  de  zuivering  van  de  palts  in  Aken  waar  zich  een
grotestadsleven had ontwikkeld. Op deze koude januaridag, meer dan twaalfhonderd jaar geleden, werd ook het
onverdeelde  Europa  ten  grave  gedragen.  Voor  ons  moderne  mensen  bleef  daar  niets  van  over  dan  iets
raadselachtigs. Iets dat op geheimzinnige wijze, in de vorm van een smartelijk-zinloos verlangen steeds weer
komt spoken. Bron: Rudolph Wahl, Karel de Groote.

150 jaar Stork in Hengelo
Door Marcel Mentink
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De in 1853 opgericht fabriek Denekamp bij de Dinkel (80 jaar Stork, Hengelo 1948).
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Charles Theodorus Stork (R.E. Hattink, Leeuwarden 1915)
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De draaierij in 1893 (80 jaar Stork Hengelo 1948)
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Het bestuur van de vereeniging 1948 in het midden zitten twee broers Stork C.T. en D.W. van een jongere 
generatie (80 jaar Stork, Hengelo 1948)

16



17



18



1970, boerenopstand in Tubbergen

'In de jaren zeventig presenteerde de overheid plannen voor een ruilverkaveling in de gemeente Tubbergen. De
boeren hadden weinig inspraak. Iedereen die maar een hectare grond had - waar je nog niet eens op kon lopen -
mocht stemmen. En wie niet kwam opdagen stemde automatisch voor. De boeren waren natuurlijk boos. En dan
vooral de kleinere boeren. Het grootste probleem was dat door de overheid werd gezegd wat er moest worden
veranderd, zonder dat de boeren hier iets over te zeggen hadden.
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Ik herinner me een boer die vlakbij  de Duitse grens woonde. Hij  boerde behoorlijk goed.  Maar volgens de
ruilverkaveling moest daar overal bos komen. En het was allemaal goede cultuurgrond. Nou, dat leidde direct tot
weerzin. Alles was al gepland. En waar moest de boer dan naartoe? Die moest maar ophouden of ergens anders
een boerderij  zien te krijgen. Dat lijkt natuurlijk ook nergens op. Vooral  de kleine boeren waren kwaad.  In
Tubbergen  en  Mander  verenigden  boeren  zich  tegen  de  ruilverkaveling.  Er  werd  nog  een  vergadering
georganiseerd over de ruilverkaveling, maar die liep helemaal uit de hand. Het grootste probleem ontstond toen
er gestemd moest worden.

In juni 1971 werd er gestemd over de ruilverkaveling.  Ik  was in Delden en hoorde op de autoradio wat er
allemaal gebeurde. Toen ik thuis kwam vroeg ik aan mijn vrouw: "Zullen we eens gaan kijken?" Mijn moeder en
mijn tante, die in de buurt woonden, gingen ook mee. Ik parkeerde mijn auto en liep naar de stemtent. Dat was
om een uur of zes 's avonds. Er was niet zo veel volk meer. Maar we wisten wel, er is iets te doen in Tubbergen.
Een politieman vroeg mij wat ik van plan was. Ik zei hem dat ik wilde kijken wat er te doen was. Hij zei: "Ik zou
maar maken dat ik terugkwam. Want het gaat hier niet zo goed." Maar goed, ik bleef toch nieuwsgierig.

Wij liepen in de Oranjestraat richting het raadhuis, toen een grote stroom mensen uit de Grotestraat ons tegemoet
liep. Wij gingen aan de kant en vroegen wat er aan de hand was. "De politie slaat erop los!", hoorde ik. Wij
gingen toch even kijken in de Grotestraat. Daar reed zo'n kleine pantserwagen van de Mobiele Eenheid. De
politie sloeg op iedereen die maar in de weg stond. Met ons vieren gingen we de voormalige kosterswoning
binnen. Ik  was toen nog kerkvoogd en kende de koster wel.  Van daaruit  kon je goed  zien wat  er allemaal
gebeurde.

Binnen zat een jonge vent uit Langeveen. Hij was ook een tegenstander van de ruilverkaveling. Hij zat onder het
bloed. Ik vroeg hem wat er gebeurd was. "Man, o man", zei hij. "Ze slaan je dood! 't Goat d'r bie! Ze zijn niet
goed wijs!" Hij had flink met de gummiknuppel om de oren gekregen. De man huilde het uit. Het was een echte
opstand. In de avond hebben ze nog bij de burgemeester de ruiten ingegooid. Maar goed, wij moesten weer terug
naar de auto.

In zekere zin was het wel nodig. Na die boerenopstand werden er direct andere plannen gemaakt. Het is wel goed
dat het zo is geweest. Maar je krijgt er wel een rare naam van. De mensen kenden Tubbergen van de motorraces
en van de ruilverkaveling. De ruilverkaveling lag nog jaren heel gevoelig.  Ik weet nog dat ik jaren later op
bezoek was bij burgemeester Verdegaal.  Hij was heel joviaal - een goede burgemeester.  Hij vertelde dat hij
moest vergaderen over de ruilverkaveling. Daar zag hij toch zo tegenop. Uiteindelijk werd de kavelruil op een
andere manier opgezet. De boeren kregen meer inspraak. Een commissie ging langs de boeren om te praten over
vrijwillige kavelruil op kleine schaal. In bepaalde streken kwamen ze daar heel goed uit. Er moest natuurlijk ook
wel wat gebeuren. De boeren hadden allemaal smalle strookjes grond, die her en der verspreid waren.' Bron:
Leon Wessels.

1917, Russische Revolutie fataal voor de Rusluie
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Russische paaseieren, ze werden door de Rusluie als souvenir uit Sint Petersburg meegebracht naar Vriezenveen
(Oudheidkamer Vriezenveen).

In november 1917 grijpen de communisten in Rusland de macht. De bolsjewistische revolutie stort het land in
chaos en geeft ook de doodsteek aan de traditionele handelscontacten van Vriezenveense kooplieden met Sint
Petersburg.

De zogenoemde Rusluie zijn al sinds het begin van de achttiende eeuw actief in deze verre streken. Ze hebben er
verschillende  Vriezenveense  Compagniën,  handelshuizen  en  winkels  gesticht,  die  onder  meer  textiel,  wijn,
tabak, thee, cacao, aardewerk en bloemen verhandelen. De Vriezenveners vormen een hechte gemeenschap in de
kosmopolitische stad.  De lange reis  naar  Rusland,  die doorgaans  drie  à  vier  weken duurt,  gaat  meestal  per
huifkar en wordt zoveel mogelijk in groepsverband afgelegd. Hun laatste levensdagen slijten de Rusluie in hun
geboortedorp, waar ze met hun verworven rijkdom prachtige villa’s laten bouwen. Bron: Jan ten Hove.

1903, textielstaking Borne

staking Borne
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De  directeur van de Stoomspinnerij en Weverij, v.h. S.J. Spanjaard,  de “god van Boorn”, bepaalde omstreeks de
eeuwwisseling 1900 in Borne de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer.  Circa 750 werknemers
waren toen van hem afhankelijk. In augustus 1903 bepaalde “de god”, dat het weekloon van de spoelsters zou
worden verlaagd van ca. ƒ 5,00 naar ƒ 3,20. Ook kwam het in die tijd voor dat een aantal uren, soms een aantal
dagen per week, niet kon worden gewerkt als gevolg van de onregelmatige toelevering van grondstoffen. Geen
werk, dus ook geen loon! Dit pikte men niet en de spoelsters wilden hierover met de directie spreken. Op het
verzoek werd niet ingegaan, men kon aan het werk gaan of naar huis. Een conflict was geboren!

In 1902 brak er weer eens een staking uit in de  dekenweverij “de  Kremersmaten” van de fa. van  Heek  in
Enschede. Oorzaak was het besluit om de lonen opnieuw te verlagen; een wever die één touw bediende kreeg ƒ
8,54  en  dat  zou  nu  ƒ  7,70  worden.  De textielondernemers hadden hun krachten
gebundeld in een 40 leden tellende fabrikantenvereniging,  die het middel van uitsluiting hanteerde.  Wie bij  de
één ontslagen werd, kwam bij de ander niet aan de slag. Om de productie gaande te houden werd werkvolk van
elders aangetrokken.  Een pakhuis werd tot pension omgetoverd om dit werkvolk onder te brengen.
Vaak liep het Enschedese volk massaal te hoop om de (import)werkwilligen uit te jouwen. Vanuit  het 
gehele land kwamen duizenden guldens en ook voedsel binnen voor de Enschedese werklozen. Toch bleef het
een zeer karig bestaan voor de arbeiders.

Tijdens  de  eerste  jaren  van  de  negentiende  eeuw  was  er in  Borne nog geen sprake van een fabrieksmatige
textielindustrie, men werkte van huis uit. In het voorjaar,  zomer  en  begin  van  de  herfst  werkte  men
voornamelijk op het land. In de stille maanden  werkten de mannen thuis achter een weefgetouw,
de vrouwen als spinster. Daarnaast bewerkte men  de eigen grond voor de dagelijkse kost. De
producten werden door fabriqueurs (handelaars)  opgekocht en soms werkte men in opdracht voor
een fabriqueur.  Jan Bussemaker en later Jacob  Spanjaard  waren  dergelijke  fabriqueurs.  Spanjaard  verdiende
“goed  geld”  en  had  omstreeks  1850  een  eigen  vermogen  van  zo’n  ƒ  50.000,--.  Hij
bundelde de krachten door de thuiswerkers in zijn  eigen  onderkomen, de  fabriek, te laten werken.  De
aanvulling van het inkomen met een weefgetouw  thuis  werd  een  dagtaak  van  ca.  60  uren  per  week  in
de fabriek. In 1903 beschikte  Spanjaard over 730  weefgetouwen en over 775 werknemers, 45%
mannen en 55% vrouwen. Gezien de lange werkdagen was bijverdienen elders niet  aan de orde en werden de
werknemers  volkomen  afhankelijk  van  het  bedrijf.  Hierdoor  ontstonden  steeds  vaker  sociale
conflicten, een spanningsveld tussen werkgever en  werknemer dat vooral werd veroorzaakt  door
internationale concurrentie.  De  fabrikant  stelde zich  steeds  liberaler  op  en  bepaalde  het  aantal  te  werken
uren. Soms liep dit op tot meer dan 60 uren per  week maar er waren ook perioden van 20 tot 30  uren  per  week.
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Dit  betekende een  grote  onzekerheid  voor de werknemer wat betreft zijn inkomen voor levensonderhoud.  Ten
aanzien  van  de  loonvorming was  er  totaal  geen  bemoeienis  van  de  overheid,  de  werkgever bepaalde  wat 
goed was voor de werknemer.  Onrust was er al eerder geweest: de eerste staking in Twente dateert van 1835 in
Losser.

De oude fabriek van Spanjaard in Borne. (Heemkundevereniging Borne)

Al hoewel de indruk bestaat dat het werk in Borne  vooral werd bepaald door boerenarbeid, is dit niet
juist. In 1899 was slechts 18% werkzaam in de landbouw en veeteelt,  32% werkte in de nijverheid,  8% in de
kleding  en  reiniging,  en  37%  in  de  textiel.  Het werk in de textiel verminderde tot 1930 naar  30% van 
de beroepsbevolking. In de landbouw en  veeteelt  nam  dit  gering  toe  tot  23%.
Plaatselijk gingen arbeiders zich organiseren in  werkliedenverenigingen meestal uitgaande van de  kerk 
waartoe men  behoorde. In 1903 waren er in  Borne  twee  werkliedenverenigingen,  een  christelijke  en een 
katholieke. In Enschede was in 1896 al  eerder de Twentsche Christelijke Katoen-bewerkersbond Unitas 
opgericht, waarbij sommige  plaatselijke verenigingen zich aansloten. Ook werd  schoorvoetend  een  aanzet
gegeven tot het instellen van een spaarkas om leden in nood bij te staan. 

Begin september 1903 werden de spoelsters bij  Spanjaard regelmatig naar huis gestuurd omdat  er  onvoldoende
werk was. Tevens werd het weekloon van deze spoelsters teruggebracht van ƒ  5,-- of ƒ 5,50 naar ƒ 3,20. De
meisjes  wilden  hierover  met  “mijnheer”  spreken.  Er  werd  hun  echter  te  verstaan  gegeven,  
dat zij aan het werk moesten gaan of  anders naar huis konden gaan. De meisjes  vertrokken naar  huis. 
De volgende morgen,ontvingen zij een brief met de  mededeling dat, indien zij ’s
middags, om kwart over één, niet  aanwezig zouden zijn, zij als  ontslagen werden beschouwd.
Natuurlijk waren ze op tijd  aanwezig, doch  aangezien  meneer  op hun verzoek wederom niet te
spreken was zijn zij heengegaan. Hierop volgde het ontslag.

Natuurlijk gaf het conflict en het vervolg de nodige consternatie in het dorp. De Chr. Werkliedenvereniging nam
het voor de  meisjes op en belegde een vergadering. In de  Bornsche Courant van zaterdag 19 september 1903 is
het  volgende  te  lezen: Dinsdagavond  15  september werd er in het Gebouw voor  Christelijke Belangen een
openbare vergadering gehouden door gezamenlijke  vakverenigingen. De besturen hadden
ook om een onderhoud gevraagd bij de directie van Spanjaard,  maar  dit  verzoek werd  niet
gehonoreerd. Ter vergadering  werd gevraagd of de meisjes op  steun konden  rekenen van andere  werklieden,
waarop  toestemmend  werd geantwoord. Ook werd gevraagd: Als andere meisjes gezegd werd het werk van de 
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spoelsters te  verrichten, of deze het dan zullen  doen?  Hierop werd met “neen” geantwoord.  De  ernst  van  de
zaak  onder ogen ziende, stelden de  besturen dat de kalmte moest  worden bewaard en dat de  actie
niet als een lolletje werd  beschouwd, en dat er  ontegenzeglijk  ernstige  dingen  aan  verbonden waren. Een 
collecte werd aanbevolen en vervolgens werd de vergadering gesloten.

Fabrieksarbeidsters bedienen de weefgetouwen. (Gemeentearchief Almelo)

Woensdagavond 16 september werd er, uitsluitend  voor arbeiders en arbeidsters van beide fabrieken  van
Spanjaard, opnieuw een vergadering belegd, nu in het St. Josephgebouw. Er werd besloten dat van de zijde van
de  besturen  een  commissie  zou  worden  benoemd die met de directie van de fa. Spanjaard  zou 
onderhandelen. Nadat andere meisjes  weigerden de taak van de spoelsters in de fabriek  over te nemen, 
gelastte de directie van Spanjaard  successievelijk andere meisjes het werk te doen,  o.a. door oudspoelsters. 
Maar ook zij weigerden,waarop ze op staande voet werden ontslagen. De  volgende dag werd door 
Spanjaard de volgende proclamatie aangeplakt: 

Wij voelen ons genoodzaakt mede te deelen, door de voortdurend scherpere verstandhouding
tusschen ons en de verschillende werklieden – ontstaan door invloeden, die niet de ware belangen der arbeiders
en  patroons  voorstaan  –  dat  wij  na  rijp  beraad tot het besluit zijn gekomen onder geen  enkele voorwaarde 
op bedoelde wijze door te  werken, zoodat wij hiermeede onze  arbeiders en  arbeidsters  mededeelen,  dat  heden
over  8  dagen  ’s  avonds  6¾  uur  gestopt zal worden, dat dan de  fabrieken niet weer zullen 
worden aangezet en dat  wij vanaf dat oogenblik onze werklieden als  ontslagen  beschouwen.  Borne,  17
september 1903. (w.g.) Stoom Spinnerijen en – Weverijen v.h. S.J. Spanjaard
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De uitsluiting te Borne - een les in klassenstrijd. Politieke prent van Albert Hahn in Het Volk van 11 oktober
1903. (IISG, Amsterdam)

Door de dorpsomroeper werd donderdagmiddag 17 september medegedeeld, dat er een bijeenkomst zal zijn in
het  St.  Josephgebouw voor belangstellenden,  arbeiders  en arbeidsters.  De zaal  is weer stampvol, zowel met
meisjes  als  mannen.  Voorzitter  Grimberg
deelt mee dat er nu een ander fase is ingetreden. Het beste is, kalm af te wachten, steun zullen we
wel krijgen, ieder weldenkend mensch zal ons  helpen.  Een spreker uit Enschede stelt dat hij als  voorzitter  van
Unitas,  ook  geen  gehoor  kreeg  op  het  verzoek om besprekingen te voeren. Wij hebben
geen bescherming zooals de fabrikanten hunne  Kamer van Koophandel, maar alleen onze
vakvereeniging. Wij willen geen baas zijn, het  kapitaal aan de patroons  laten, doch alleen  een
menschwaardig bestaan en meenen daar recht op  te hebben. Aan het slot  van  zijn  rede  meent  ook  de
spreker, alles  kalm  af  te  wachten wat komen  zou, zooals het  Christen-arbeiders  betaamt, en  niet, zooals
hij vandaag in  Borne  had gehoord, als  vroeger wel eens is  gebeurd, de handen te  slaan aan anders  eigendom.
De  Bornsche Courant  houdt de gang van  zaken goed bij;  gedurende vijf weken
wordt wekelijks uitgebreid verslag gedaan van de bijeenkomsten van de werkliedenverenigingen. 

Het Spanjaard complex in Borne, ca. 1930. (Heemkundevereniging Borne)

Op maandag 21 september worden arbeiders en  belangstellenden  uitgenodigd  voor  een  vergadering
in het St. Josephgebouw. De voorzitter, de heer  Grimberg  stelt  dat  zaterdag  jl.  nogmaals  is  getracht
een onderhoud  te  krijgen met de directie van de  firma.  Dit  is  niet  gelukt,  waarna  een  commissie  van
arbeiders is gevormd die zaterdag een onderhoud  heeft  gehad.  Hij  geeft  het  woord  aan  Schabbink,  één
van de commissieleden. Deze geeft aan, dat het  onderhoud twee uur heeft geduurd en dat er over
verschillende dingen is gesproken. Het was de  heeren  niet  te  doen  om  alle  arbeiders  te  laten  lijden,  maar 
er waren andere grieven,  o.a. de pers, de  organisatie en het brutaal optreden van  sommige
werklieden al sedert een geheelen tijd. De eerste  indruk die wij kregen was goed en we dachten tot
eene goede oplossing  te komen. Maandagmiddag  zouden we weder confereeren, doch kregen als
antwoord dat de proclamatie wel zou worden uitgevoerd. Na nog heel wat besprekingen hebben  wij tenslotte
geantwoord,  dat de patroons het niet  alleen met de arbeiders, maar ook met de meisjes
moesten vinden en dat de  commissie zoowel hun  belang als dat der arbeiders op het oog had. De
commissie bestond uit Schabbink, Gervink, Varenhorst en Scholten.
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Grimberg  zegt:  nu  we  het  verslag  van  de  commissie  gehoord hebben, de patroons hun besluit dan ook  maar
moeten  uitvoeren,  hij  hoopt  dat  aan  het  besluit,  in het verleden genomen, “Eén voor allen en allen
voor één”nog hechter zal worden vastgehouden.  Ook hoopt hij dat de bazen  en chefs zich hieraan
zullen houden. Een van de werkbazen van  Spanjaard, Kooiker is op staande voet ontslagen
omdat hij solidair was met de  ontslagen  werknemers.   Sanders  voelt  zich  gedwongen,  als  voorzitter  van  de
Katholieke  Werkliedenvereniging  ook  enige  woorden  te  zeggen, niet over het ontslag, maar eenvoudig  een
enkel  woord: hij  hoopt  dat  de  arbeiders  met  een  Christen heldenmoed zullen strijden als de
Transvaalse Boeren hebben gedaan. Het kan de  bedoeling niet zijn alle arbeiders aan den dijk te  zetten, 
dat gaat  niet, want we zullen eensgezind  blijven.  Ze  hebben  ons  den  oorlog  verklaard;  het  kon
wel eens een bloedigen oorlog  worden. Sanders  haalt er nog allerlei  andere zaken bij maar besluit  met: ik
wensch  de  bazen  en  chefs  aandachtig  te  maken  op  de  tien  geboden:  “hebt  uw
naasten lief als u zelven” en dus dat ze aan onze  zijde behoren te staan. Ten  slotte  doet hij een  beroep
op de burgers om de werkliedenverenigingen te steunen. Steun komt er; er komt ƒ 25,50  binnen aan collecte.
Het  scheren  van  de  weefkettingen.  Vrouwen  waren  onmisbaar  in  de  textielindustrie  maar  wel  als
reservekrachten.

Woensdag  23  september  is er weer een openbare  vergadering. Er staat  politie aan de deur  maar
die hoeft niet in te  grijpen. Zaken worden  kalm besproken en  afgedaan. Er zijn voor deze bijeenkomst enkele
invloedrijke burgers  uitgenodigd. Er wordt  gezocht  naar  een  modus  om tot afspraken te  komen. Gedetailleerd
komen ook leden van de hulpdiensten van de fabriek aan de orde; timmerlieden, smeden, metselaars, draaiers en
inpakkers. Het  conflict  draait om de productiewerkers en dit staat  centraal.  Er  wordt  een  “Commissie  van 
Uitgeslotenen”  ingesteld.  In den loop van de dag zullen briefjes worden ingeleverd, waarop de namen van de
uitgeslotenen,  gehuwd  of  ongehuwd en dergelijke  dingen  meer.  In een onderhoud, de volgende morgen bij de
directie  aangevraagd, werd meegedeeld dat er ongeveer 100 man werken, voor ’t overige staat de fabriek stop,
met uitzondering van een kleine fabriek aan de Deldensestraat.

Door de werkliedenverenigingen wordt besloten iedere dag bijeen te komen, aanvankelijk ’s avonds maar later
ook  ’s  morgens  vroeg,  zodat  ieder  op  de  hoogte  kan  worden  gesteld  van  de  gang  van  zaken  in het 
overleg. Er komen steunbetuigingen binnen van verschillende landelijke organisaties. Een collecte door het dorp,
brengt  ruim  ƒ  130,--  op.   Op  woensdag  30  september  is  er  om  8.30  uur  weer  een 
bijeenkomst. Reeds in de verte klinkt een  gezang  in  de  oren. Grimberg  opent  de  vergadering.
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Van de fabriek is er geen nieuws. Hij vraagt de goedkeuring van de vergadering om een adres aan burgemeester
en  wethouders  te  richten  namens  de  arbeiders, om de kermis, die op handen is,  te
verschuiven of af te schaffen, opdat het Nederlandsche volk, die ons steun geeft, niet zeggen kan dat wij het geld
onnoodig op de kermis verkwisten.

Een  twintigtal  arbeiders  gaat  naar  Almelo  en  een  dertigtal  gaat naar Hengelo, om aan de fabrieken te
ollecteren. Vanuit de vergadering wordt gevraagd naar  onderkruipers  die toch werk  uitvoeren  voor de firma. 
Er gaan hierover geruchten door het dorp.

 Eén van die geruchten is, dat personen die thuis  doekjes zoomen, deze niet  meer zullen krijgen als
ze hun kinderen niet naar de fabriek zenden.  De vergadering wordt gesloten en onder het  zingen van ”Wiens
Neerlandsch  bloed  .  .  .”  gaat  men  uiteen.  De  bijeenkomst  op  vrijdag  2  oktober  wordt  geopend
met het zingen van het Bondslied. Bericht is  ontvangen van RK. Werkliedenverbond in het
Aartsbisdom Utrecht en van het  Hoofdbestuur Chr.Nat. Werkl. Verbond dat ze moreel en financieel  zullen
steunen. Het is opgevallen dat de strijd zeer rustig verloopt in het dorp. De burgemeester is hiermee ingenomen
en heeft toestemming gegeven om te collecteren. Patroons doen nog steeds moeite om arbeiders over te halen.
Ook zijn  er  nog  steeds  geruchten  van  onderkruipers  die  werk  uitvoeren  voor  de  firma.
De collecte in Hengelo heeft ƒ 97,-- opgebracht, in  Almelo ruim ƒ 20,--, in  Enschede ruim ƒ 100,--.
Giften zijn gekomen van een R.K. priester uit Haarlem ƒ 2,50, van een dominee uit Delden ƒ 1,--.

Het volgende schrijven is aan de firma gezonden:

Aan de directie der Stoom Spinnerijen en Weeverijen  voorheen  S.J.  Spanjaard  te  Borne,  WelEdele  Heeren,
Bij dezen hebben wij ondergeteekenden de eer U  mede  te  deelen  dat  wij  de  schriftelijke  volmacht  van  al  de
ontslagen  arbeiders  en  arbeidsters  hebben  om  bij eventueele gevallen met de Directie in  onderhandeling  te
treeden.  (w.g.)  Het Organisatie Comité, G.J. Grimberg,  Voorz., J.  Meulenbelt, 2e  voorz.,  B.  Slettenhaar,
Secr., J. Huls, penningm. 

Tijdens een bijeenkomst van de  arbeiders op  donderdag 8 oktober 1903 wordt bekend gemaakt
dat bericht van Spanjaard is ontvangen om  zondagmorgen (of als hiertegen bezwaar bestaat)
maandagmorgen 9 uur op het fabriekskantoor te komen. Hierop is geantwoord: Maandagmorgen om 11 uur we
zullen komen. De volgende punten worden tijdens de arbeidersbijeenkomst aan de orde gesteld:

1.  Vakorganisaties wordt door de Directie erkend.  Niemand  is  er  op  tegen.
2.  Allen worden weder aangenomen en aan hun vroeger  werk gezet.  Hierover  is  nog al  discussie.  Sommigen
willen  verhooging  loon,  anderen  zoo  laten,omdat alles niet  in  eens  kan,  weer  anderen merken
op, dat de permanente commissie  daarvoor  zorgen  kan  enz. Tenslotte  wordt  dit  punt  aangenomen.
3.  In iedere afdeeling moeten loonlijsten worden opgehangen.  Na discussie wordt ook dit punt aangenomen.
4.  Een permanente commissie aan te stellen, gekozen uit en door  de arbeiders,  die alles zal regelen.
Aangenomen.
5.  Eene billijke vergoeding te geven voor het wachten op werk,dat langer duurt dan zes uren per week. Voor de
wevers moet dit per getouw berekend worden,en mag niet minder bedragen dan het halve loon. Aangenomen.

De Zeer Eerwaarde kapelaan Heldring sprak daarna de vergadering toe en wees er o.m. op, dat men niet moet
meenen alles zonder slag of  stoot zal  worden aangenomen. De strijd loopt tegen de organisatie en daarom
meenden  wij  deze  punten  op  den  voorgrond  te  moeten stellen. Wil de Directie den goeden weg
op, dan komen we tot gezonde toestanden. We hebben gelegenheid gegeven te onderhandelen, maar alles kan in
eens niet in orde komen, daarom moeten we langzaam beginnen, dan komt alles terecht.

Op dinsdagmorgen 13 oktober 8.30 uur opent  Grimberg de vergadering  en zegt een onderhoud,  dat 2½ 
uur heeft geduurd, uit het hoofd te zullen  weergeven en als hij iets vergeet, zal  één van de
andere leden het wel aanvullen. Ze worden zeer  vriendelijk ontvangen en evenzo uitgeleid. De  heer
J. Spanjaard nam het woord en zeide, dat na het  ontvangen  van  het  schrijven  van  het  comité  hun  doel
was, hen te laten  komen om aan de  verstandhouding  een  einde  te
maken. De ingebrachte punten worden besproken en  meerendeels  geaccepteerd.  Kooiker  zal  niet  worden
toegelaten. Op de vraag van het comité of  de  Directie op hun standpunt omtrent het ontslag Kooiker 
blijft staan, wordt “op het ogenblik, ja” geantwoord.
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De Directie stelt zich voor over te gaan tot het  instellen van een fabrieksraad, binnen drie
maanden, uit en door werklieden gekozen. Van  loonlijsten  wil  de  Directie  nog  niet  weten,  dat  kon  tot
“verschillende ontevredenheid” aanleiding geven en  ze zag ook niet in welk voordeel er voor de werklieden in
zat,  wat  evenwel  door  het  comité  werd  verdedigd.  De  vergoeding:  hierover  wilde  de  Directie
nog geen belofte geven, doch meende dat  de  fabrieksraad  er  voor  kon  zorgen.
Na de opening van een vergadering op woensdag 14 oktober deelt Grimberg mee, dat het laatste onderhoud met
de  Directie,  ernstiger  was geweest  dan de vorige dag, dat men zelfs dikwijls  scherp
tegenover elkander heeft gestaan. De opgestelde punten werden door de Directie verder aangescherpt.

Op vrijdag wordt er een stemming gehouden over de bijgestelde punten die aan de directie worden voorgelegd: 

1.  niemand vanwege zijn betrekking tot de organisatie te bemoeilijken; 

2.  allen kunnen weer aan het werk gaan, behalve baas Kooiker,die verklaard heeft zich terug te trekken;

3. een  permanente  commissie  zal  worden  ingesteld,  waarmede  de  firma  bereid  is  overleg te  plegen
omtrent het ophangen der loonlijsten en wachtgelden. Men is van oordeel dat hiermede voor een deel
de gestelde voorwaarden zijn ingewilligd; vertrouwend dat de firma zich aan het gegeven woord zal
houden, wordt besloten, maandag aanstaande op de aangeboden voorwaarden aan het werk te gaan.

Over deze motie is in de namiddag een geheime stemming gehouden van personen boven de 16 jaar, de uitslag
is: van de 387 uitgebrachte stemmen hebben zich 289 vóór en 98 tegen de motie verklaard, 1 blanco. Er waren
522 arbeiders en arbeidsters bij het comité ingeschreven, waarvan 99 beneden 16 jaar, dus 423 kiezers, waarvan
36 niet gestemd hebben. Dit resultaat zal aan de Directie worden medegedeeld. Grimberg en Verveld drukken
daarna de vergadering op het hart een les uit deze beweging te trekken  door zich te organiseren, zoowel als een
weerstandskas op te richten.  

De uitkeringen deze week zijn als volgt: gehuwde mannen van ƒ 2,50 tot ƒ 4,50; ongehuwde mannen ƒ 2,--;
hulpwevers, ƒ 1,--; meisjes ƒ 1,-- kostwinners gemiddeld ƒ 2,50. De collectes hebben opgebracht: Borne,       ƒ
132,--;  Enschede,  ƒ  147,--;  Delden,  ƒ  30,--  Oldenzaal,  ƒ  68,--;  Hengelo,  ƒ  116,--  .  Uit  het  gehele
land zijn persoonlijke giften binnen gekomen van ƒ 1,-- tot ƒ 75,00, totaal ongeveer ƒ 1200,--.

Op maandag 19 oktober wordt het werk weer opgepakt. De fabrieksraad is er na zes weken gekomen, maar dat
wil niet zeggen dat de rust is weergekeerd.  Bij de eerste bijeenkomst, maar ook bij volgende bijeenkomsten van
de fabrieksraad worden de leden van een dikke sigaar voorzien voordat er wordt gesproken. De directie weet
haar  zin  over  het  algemeen  goed  door  te  drijven waardoor  arbeiders  zich  op  den  duur  smalend  over  de
fabrieksraad  uitlaten. B en W van  Borne  waren  gedurende  de  stakingsperiode  alert.  Op  voorhand  had  men
politieondersteuning aangevraagd en verkregen. De marechaussee (te paard) was met twee man in het dorp maar
ze hebben niet hoeven in te grijpen. In 1922 en 1923 braken opnieuw een aantal stakingen uit. Middels landelijke
vakverenigingen werden uiteindelijk de arbeidsvoorwaarden geregeld. Bron: Jan Deckwitz.

1888, staking in Almelo

Door een opeenstapeling van grieven leggen de arbeiders bij de twee textielfabrieken van de firma Scholten in
Almelo op 9 januari 1888 spontaan het werk neer. In eerste instantie is er van organisatie geen enkele sprake.

De woedende arbeiders gooien ruiten bij Almelose notabelen in en politieagenten slaan een demonstratie met de
blanke sabel  uiteen. Na enkele dagen nemen de socialisten de leiding over.  Zij  zorgen ervoor dat  de rellen
stoppen. Gerrit Bennink houdt zich bezig met het opzetten van steunacties en het inzamelen van giften, zodat de
stakers de strijd niet door een gebrek aan middelen hoeven op te geven. Pas na drie maanden zijn de fabrikanten
bereid concessies te doen en wordt de tot dan toe langste staking in de Nederlandse geschiedenis beëindigd.
Bron: Jan ten Hove.
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De  staking  van  1888  kreeg  veel  aandacht  in  de  landelijke  pers.  Tekening  door  Joh.  Braakensiek  in  De
Amsterdammer van 19 februari. (TwentseWelle, Enschede).

Heide in cultuur gebracht

Het echtpaar Vedders vertelt dat het gebied beetje bij beetje in cultuur is gebracht.

Jan: ‘Vroeger was hier allemaal  heide.  Mijn schoonmoeder wist  nog dat  het  hier een grote vlakte was.  Die
bossen daarginds zijn door de textielfabrikanten aangeplant. Die heeft zij nog helpen poten. Daarginder was het
veen. Dat was helemaal zwart. Nu is het begroeid met berken, vliegdennen en dergelijke, maar toen was het een
zwarte vlakte. Er werd nog veel in gewerkt. Dan krijgen de berken geen kans. Er is hier veel turf weggehaald.
Dat deden alle mensen in de buurt, totdat Staatsbosbeheer het in eigendom kreeg.’
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Jo: ‘We hebben in de kamer nog een foto hangen van mijn overgrootvader met zijn schapen op de heide. Die
foto moet nog voor de Eerste Wereldoorlog zijn gemaakt. Toen mijn opa trouwde hadden ze hier één koe en een
kudde schapen, heeft mijn moeder altijd gezegd. De schapen liepen op de heide, de koe was er voor de melk.
Dan hadden ze nog een beetje akkerbouw. Ze boerden voor eigen levensbehoeften. Dat was toen bij iedereen zo.
Het gebouwtje aan het begin van ons erf is een oude schaapskooi. Die is al van begin 1900.
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Dieks van Loakmors hoedt zijn schapen op de Haasberger heide, ca. 1930. (collectie Vedders)

Beetje bij beetje is het gebied in cultuur gebracht. De hoger gelegen es hierachter is als eerste ontgonnen. Dat
was de beste grond. Mijn opa kocht onontgonnen grond van de marke Honesch en van boeren uit de buurt. Hij
heeft  volgens mijn moeder nooit een kabinet, staande klok of ander duur spul gekocht, maar altijd in grond
geïnvesteerd. Opa heeft wat ontgonnen en mijn vader heeft wat ontgonnen. In mijn jeugd was links van de weg
naar  Haaksbergen  ook nog allemaal  heide.  Toen mijn vader een  trekker had,  kon hij  de heide makkelijker
omploegen. Dat deed hij samen met de loonwerker.

Ik weet nog dat in mijn jeugd Siberië, een gebied aan de Duitse grens, is ontgonnen door de Heidemij. Wij
speelden als kinderen met die kiepkarren op het smalspoor. Verder gebeurde alles met de hand. Ze moesten de
heide afplaggen, de ondergrond met wit zand verplaatsen en de donkere ondergrond eroverheen. Onze buurman
werkte ook bij de Heidemij. Iedereen werd bij de Heidemij aan het werk gezet, ook mensen die amper een schop
konden vasthouden: horlogemakers enzo.’

Jan: ‘Dat was echt ontginningswerk: alles omspitten. De heide eronder en het zand er bovenop. Dan zaaide je het
in. De heide verrotte en het jaar erop werd het omgeploegd en weer wat op verbouwd. Ik heb wel eens een oude
boer horen zeggen: “De ontgonnen grond moet je het eerste jaar aan je vijand verhuren, het tweede jaar aan je
beste  vriend  en  dan  moet  je  het  zelf  houden.”  De  grond  moet  eerst  voedingsstoffen  opnemen.  Daarvoor
gebruiken ze vaak lupinen. Dat is prima bemesting. Die brengt stikstof in de grond. Zelf hebben wij ook nog wel
stukjes langs de laan ontgonnen. Dat hebben we laten doen door de Heidemij.’
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Familie Lassche haalt gestoken turf uit het Haaksberger veen, jaren '50. (collectie Vedders)

Jo: 'In de winter brandden we hout en turf in een grote kachel. We zaten dichtbij het veen en hadden dus altijd
turf. Mijn ouders hadden vier hectare veen voor het steken van turf. Ze gebruikten eerst de bovenlaag. Later
konden de kinderen of kleinkinderen het diepveen steken. Maar in de oorlog is het veen onteigend. Toen waren
ze het kwijt. Het zou vanuit de werkverschaffing ontgonnen worden, maar dat is nooit gebeurd. Na de oorlog
kregen we van de gemeente nog wel een vergunning om jaarlijks wat turf te steken. Ik heb nog vaak in het veen
gewerkt.  De mannen staken de turf en wij moesten ze aan hoopjes leggen: twee aan twee, acht hoog. Later
maakten we er ronde tonnen van anderhalve meter hoog van. Als het droog was werd het met paard en wagen
opgehaald. De laatste jaren zijn we zelfs nog met de trekker in het veen geweest. Zolang je maar goed op de
paden bleef! Naast de weg zaten diepe veengaten. De turf werd bewaard in de turfschuur. Nu gebruiken we die
als garage. We hebben er nog steeds turf liggen. Daar maken we de kachel mee aan. Onder het veen zat een
harde laag. Die spreidden ze uit over de grond en stampten ze vlak met de voeten om het aan blokjes te snijden.
Dat gebruikten ze om de kachel aan te houden. Als je die ’s avonds in de kachel lei, brandde het ’s morgens nog.
Pff, ik heb vaak genoeg geholpen in het veen. Die muggen staken verschrikkelijk!’ Bron: Ewout van der Horst.

De markenkaarten
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De markegenootschappen op het  platteland liggen  al  enige  tijd onder vuur.  Volgens  critici  vormen de vele
woeste gronden een belemmering voor de vooruitgang en voor de voedselvoorziening van de bevolking.

De meeste markegenoten vrezen echter  dat door het  opsplitsen en ontginnen van het  onland hun agrarische
bedrijfsvoering in gevaar komt. Zij weigeren hieraan mee te werken. Een Koninklijk Besluit van 24 juni 1837,
dat de mogelijkheid biedt van overheidswege pressie uit te oefenen om tot grondverdeling over te gaan, drukt het
verzet  de kop in.  Het opheffen van het markestelsel  raakt in een stroomversnelling.  Een uitbreiding van de
veehouderij,  waardoor  de  boeren  minder  afhankelijk  worden  van plaggenbemesting,  draagt  ook hieraan  bij.
Tussen 1840 en 1860 verdwijnen 77 van de 112 Overijsselse marken. In 1886 resteert slechts één onverdeelde
marke.

Na het  opheffen  van  de marken  werden  de  Twentse  heidevelden  massaal  ontgonnen.  Schilderij  door  Evert
Rabbers, circa 1900. (particuliere collectie)

In onze depots liggen ook Markenkaarten opgeborgen. Marken waren instellingen, met leden (markegenoten) die
samen heidevelden, bossen en akkers (markegronden) beheerden of in eigendom hadden. Lid zijn van een marke
had vele voordelen, waaronder het graasrecht voor vee of het gebruik van bos voor hakhout.
De eerste vermelding van een Overijsselse marke dateert uit 1207. Het verleden gaat  ver terug, maar is wat
onsamenhangend; er is niet veel over bekend. In de veertiende eeuw zijn er vermeldingen over marken langs de
Overijsselse rivieren. In de daarop volgende eeuwen worden steeds meer marken opgericht.  In de achttiende
eeuw lijkt heel Overijssel vol met marken.

Een marke is groter dan een buurschap, maar het is geen kerspel, dat immers verbonden is aan een kerk of
parochie. Een marke is meer. De leden bestonden uit bezitters (erfgenoten of goedsheren) en kotters (zij die niets
bezaten). Of je nou iets of niets bezat, alle markegenoten hadden rechten én plichten, die per marke verschilden.
Iedere marke had een eigen grondwet, om het zo maar te zeggen, die in markeboeken werd vastgesteld door de
goedsheren.  

In de achttiende eeuw vond men de marken achterhaald. In 1782 lieten de Provinciale Staten door een speciaal
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daarvoor in het leven geroepen commissie een rapport opstellen voor het ontbinden van de Overijsselse marken.
Geleidelijk aan ging men over op de verdeling van de gemeenschappelijke gronden en het ontbinden van de
markerechten. Na de hervormingen van de grondbelasting in 1807 had de Nederlandse Staat belang bij een snelle
opheffing  van  de  marken.  Daarnaast  wilde  de  overheid  de  ontginning  van  de  woeste  gronden  bevorderen.
Halverwege de negentiende eeuw waren er nog steeds marken die maar geen aanstalten wilden maken om te
privatiseren. De procedures waren ingewikkeld, kostten veel moeite en geld. Pas in 1895 en 1903 zijn de laatste
marken  (die  van  Assendorp,  Honesch,  Voorst  en  Westenholte)  opgedoekt.  Sommigen  leven  voort  in
(gezelligheids)verenigingen. Hier en daar is nog een klein snippertje land dat in gemeenschappelijk bezit is.

Bij al deze werkprocessen zijn in het verleden kaarten gemaakt. Hoe lagen de gemeenschappelijke gronden van
de verschillende marken ten opzichte van elkaar? Waar liepen de markegrenzen? Als bijvoorbeeld een goedsheer
een stuk land wilde verkopen wilde men kunnen zien waar het lag. Dat moest uiteraard duidelijk in kaart worden
gebracht. Toen men eeuwen later overging tot het opheffen van de marken, wilde men weten welke gronden er te
verdelen waren. Ook dat werd op de kaart gezet.

Eén markekaart springt direct in het oog. Spookachtig wit en het exemplaar lijkt wel ingekleurd met schoolkrijt.
Dat kan natuurlijk niet, dat zou er met het vervliegen van de eeuwen allang vanaf zijn gesleten. De randen lijken
wel omzoomd met heldergroen crêpepapier, maar dat zou de tand des tijd ook niet doorstaan. De kaart is op
linnen  geplakt.  Sober  en  toch  kleurrijk. Caarte  van  het  Vriesenveense  Sallandse  Bentheimse  en  der
drieschichtige marken staat er rechtsboven. Met de drieschichtige marken werden Geesteren, Mander en Vasse
aangeduid. Althans  door  mij  ogenschijnlijk  bevonden  - zo  gaat  de  titel  in  de  ronde  cartouche  verder. Was
getekend G. Kloppenborg, landmeter […] Bentheim. Door mij onderschreven gecopieert  Hendrik Hesselink.
Geadmitteerd landmeter der staten van Overijssel in Deventer. De kaart dateert uit 1757 en is een kopie van een
nog ouder exemplaar (door Kloppenburg).
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Even voor de oriëntatie: het noorden is rechts.
Caarte  van  het  Vriesenveense  Sallandse  Bentheimse  en  der  drieschichtige  marken. Toegang  0157.1
(markenkaarten) en inventarisnummer 1406, collectie HCO.

Veel  details,  zonder  een  duidelijke  samenhang,  zo  lijkt  het  op  dit  witte  groenomrande  vlak.  Vriezenveen,
Tubbergen, Geesteren en het (vervallen) klooster Sibculo staan erop. Er is nog veel meer te zien: een Swarte
Plas,  het Bruine  bos en  verderop,  linksboven het  Groene  land.Links  in  het  midden  is  in  een  beekje  een
watermolen ingetekend, Geesteren moole. Geen hooibergen, maar turfmijten, en de Munteberg doemt op in de
verte. De heer van Almelo, zo staat linksboven, iets naast de windroos vermeld, heeft een stuk land gekocht
(gekoft staat er) van de drieschichtigen. Iets naar beneden staat een heuse laakpaal nabij het Holtenhuyscamp.
Laakpalen waren wijdverbreid in Twente en Salland; het was een van de manieren om een markegrens aan te
duiden.

Deze kaart gaat echter over heel veel verschillende zaken en laat ons - hoe slordig ook - relaties zien tussen
diverse partijen, zoals de Heer van Almelo en de Drieschichtige marken, maar ook hoe de drieschichtigen zich
onderling verhielden. Waar lagen de grenzen? Waar lagen de gemeenschappelijke gronden ten opzichte van de
omliggende  plaatsen?  Het  staat  er  uitgebreid  op.  Bij  welk  archiefstuk  de  kaart  hoorde  vertelt  de  historie
vooralsnog niet. Dat blijft nog wat onsamenhangend tasten in deze schimmige markegeschiedenis. Bron: Mijn
stad Mijn dorp, Ester Smit, team Collecties.
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Jeugstorm op Huize Almelo tijdens de Tweede 
Wereldoorlog

Huize Almelo kent een wat merkwaardige  geschiedenis  gedurende de bezetting.  De Familie Van Rechteren
Limpurg verbleef tijdens de oorlog in het buitenland, de graaf had zijn rentmeester Dhr P Rogmans echter alle
vrijheid  gegeven  omtrent  het  beheer  van  het  kasteel.
Aan het begin van de oorlog had de Ortskommandant zijn oog laten vallen op het kasteel en hier zijn intrek
genomen, na verloop van tijd vertrok hij echter naar een pand aan de Wierdensestraat in Almelo.

Hierdoor kreeg Rogmans meer vrijheid over het  doen en laten op het  kasteel.  De rentmeester  werd op een
gegeven moment door een advocaat uit Almelo benaderd. Deze vroeg of hij zijn neef van dienst kon zijn die een
rusthuis in Scheveningen had. Deze moest ivm het aanleggen van Duitse verdedigingswerken zijn pand verlaten
en zocht daarom andere huisvesting voor een aantal pensiongasten. Dit bleken ondergedoken Joden te zijn. De
rentmeester stemde toe en zo nam de neef met zijn vrouw en 4 ondergedoken joden zijn intrek op het kasteel op
het kasteel.

Op 3 maart 1943 ging het echter helemaal fout, 3 SD-ers in burger geassisteerd door de SS en beruchte Almelose
landwachters,  waaronder  Arie  ten  O.,  deden  een  inval.
De landwachters kregen de opdracht om de boel buiten in de gaten te houden ,aar werden later naar binnen
geroepen. Daar zagen ze in de hal twee joden en twee jodinnen staan en de neef waarover we eerder spraken.
Tijdens het onderzoek bleek dat de zuster van de neef een rusthuis had in Tubbergen en dat daar ook joden
zouden  moeten  zitten.  Ogenblikkelijk  vertrokken  twee  SD-ers  naar  Tubbergen.  De  landwachters  en  de
overgebleven SD-er begonnen met het ondervragen. Dat bleek vrij succesvol want de landwachters hielden hier
een grote tas met etenswaren en sieraden aan over.

Later kwam er een grote autobus voorrijden, de SD-ers die naar Tubbergen waren geweest waren succesvol want
in de bus bevonden zich nog zeven joodse vrouwen. Samen met de vier joden en de neef reed de bus naar het
politiebureau aan de Grotestraat waar de gevangenen werden vastgezet. De opdracht was ze de volgende dag
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naar  Den  Haag  te  brengen.
Uit  verdere  ondervragingen kwam naar voren dat  er  tijdens een ruzie weken hiervoor een andere  jood was
gedood, deze was waarschijnlijk door de neef begraven onder het kleedhokje op de tennisbaan welke zich in het
park van het kasteel bevond.

Parade  van de Motor Jeugdstorm langs een  rij  motorfietsen op het  middenterrein  van Huize Almelo. Deze
afdeling van de NJS werd begin 1943 opgericht en stond onder leiding van de Motor WA. De foto is genomen
tijdens een motor opleiding op de N.S.K.K.-  Führerschule.  In  de verte  zien we het  toegangshek van Huize
Almelo. Ook zien we verschillende typen motoren, waarschijnlijk buitgemaakt of gevorderd. Vooraan staat o.a
een Royal Enfield.
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Motor Jeugdstorm tijdens een les op de N.S.K.K.- Führerschule. De lessen werden gegeven door de Motor WA. 
De motorfiets is een Zündapp

De rentmeester P Rogmans werd op 19 april 1943 gearresteerd en door de SD naar Enschede gebracht, naar
verhoor is hij naar Strafkamp Vught overgebracht. Hier zat hij tot mei 1944 gevangen en werd toen als politiek
gevangene overgebracht naar Dachau waar hij ternauwernood de bevrijding meemaakte door de Amerikanen.
Rogmans was op een vreselijke manier gemarteld tijdens zijn verblijf in Dachau.

Later in 1943 maakte de NSKK Führerschule gebruik van het kasteel waar o.a de Nationale Jeugdstorm (NJS)
les kreeg. De jongerenorganisatie van de NSB, de Nationale Jeugdstorm (NJS) werd op 1 mei 1934 opgericht.
De Motor Jeugdstorm werd opgericht in begin 1943 en stond onder leiding van de Motor WA. Het lidmaatschap
was op basis van vrijwilligheid. 'Arische 'jongens en meisjes tussen de 10 en 18 jaar konden toetreden. Hoewel
de  Jeugdstorm  de  schijn  probeerde  op  te  houden  een  niet-politieke  groepering  te  zijn,  waren  de  ideeën
grotendeels gebaseerd op de NSB-ideologie. Tijdens de bezetting streefden de Duitsers ernaar de NJS op te laten
gaan in de Hitler-Jugend. Maar Mussert en 'hoofdstormer' C. van Geelkerken slaagden erin het nationale karakter
van de jeugdorganisatie te bewaren. Op haar hoogtepunt telde de Jeugdstorm 16.000 leden.
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Nationale Jeugdstorm (NJS). Eerste Jeugdstorm-leergang op de NSKK motorschool te Almelo.

Les voor leden van de Motor Jeugdstorm door een lid van de Motor WA tijdens een motor opleiding op de 
N.S.K.K.-Führerschule in Huize Almelo.
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Motor Jeugdstorm tijdens een les op de N.S.K.K.- Führerschule. De lessen werden gegeven door de Motor WA.

Motor Jeugdstorm tijdens een les op de N.S.K.K.- Führerschule. De lessen werden gegeven door de Motor WA. 
De motorfiets is een DKW
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G Staff 4th Canadian Armoured Division Groepsfoto op het middenterrein van huize Almelo.

Na de bevrijding in April  1945 namen de Canadezen bezit  van het kasteel  en was er de Staff  van de 4TH
Canadian Armoured Division gehuisvest. Helaas was er nadat zij vertrokken behoorlijk wat schade aangericht in
het kasteel.

De dorpse stilte van Wimmel Witsen in Diepenheim

Door Dinand Webbink
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Zelfportret Willem Witsen prentenkabinet UB Leiden
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Gezicht op Huis Diepenheim Rijksmuseum Amsterdam
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Dorpsweg te Diepenheim Rijksmuseum Amsterdam
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Gezicht op de toegangspoort Huis Diepenheim Rijksmuseum Amsterdam
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Ophaalbrug over een slotgracht Rijksmuseum Amsterdam
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Vroomshoop 
 
Waar ontstond Vroomshoop precies, vraagt  Herman Dasselaar zich af. Deze vraag heeft verschillende schrijvers
en onderzoekers in het verleden meermalen bezig gehouden. De naam Vroomshoop is veel ouder dan het dorp
zelf, al twijfelen sommigen heden ten dage daar nog aan. Ruim honderd jaar voordat er sprake is van bewoning
en  dorpsvorming  in  Vroomshoop,  wordt  in  de  Marke  Boeken  van  Den  Ham  en  Linde  al  gesproken  van
‘Vromehoopse akkers’.

Een kaart  van rond 1855 van het gebied waar Vroomshoop nadien is ontstaan laat verschillende namen van
complexen boekweit akkers zien. Tevens een aanzet van de nieuwe toekomstige infrastructuur. Het kanaal tracé
Zwolle via het  Separatiepunt  naar Almelo is reeds gereed.

De complexen van boekweitakkers droegen verschillende namen. Het complex met de naam de  ‘Witte akkers’
was wat omvang betreft de grootste.  Andere namen van boekweitakkers  waren de ‘Wilde akkers’ de ‘Natte
akkers’ en de ‘Flier akkers’. Daar tussen in geklemd met een incourante vorm als een soort restant akkers lagen
de ‘Vroomhoopse akkers”. Deze laatste akkers waren bereikbaar via een zandweg die voor de korte zijde van
deze akkers langsliep. Deze zandweg is nu de Nieuwstraat in Vroomshoop.

Op deze akkers, die per complex in gebruik werden genomen, werd een boekweitcultuur bedreven die uiterst
weersomstandigheden gevoelig was. Te nat, leverde problemen op maar daarnaast kon een late nachtvorst de
hele oogst decimeren. Zo trachtten de boeren uit Linde en Den Ham, centraal in het Marke bestuur geregeld,
boekweit  te verbouwen. Een roofbouw die slechts enkele jaren stand hield, waarna de uitgeputte boekweitakkers
jaren lang aan hun lot werden overgelaten.

Dit veenlandschap bezat voor die tijd een schat aan brandstof in de vorm van veen, waar in die tijd schreeuwend
behoefte aan bestond. Om dit te ontsluiten en te winnen, werd er onder impulsen van de omliggende gemeenten
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een kanalenplan gemaakt. De Overijsselse kanaalmaatschappij lukte  het in om 1853  alle grond voor het gehele
tracé aan te kopen. Men ging voortvarend te werk en zo werd op 1 augustus van dat jaar het kanaalvak Zwolle
naar  de  Regge  geopend.  Omstreeks  half  augustus  1854  had  men  het  kanaalvak  de  Regge,  Separatiepunt,
Vriezenveen al  op diepte en was men bezig met het  gedeelte  richting Almelo. Het kanaal  van Almelo (via
Separatiepunt) naar Zwolle werd op 12 juni 1855 feestelijk opengesteld. Het kanaalvak vanaf het Separatiepunt
in  noordelijke  richting  tot  de  Vecht  was  inmiddels  aanbesteed  en  kwam  gereed  op  5  september  1856.
Zogenaamde ‘polderjongens’ waren aangetrokken om deze kanalen te graven. Stoere stevige en bonkige kerels
die met schop en kruiwagen de klus klaarden.

Deze polderjongens die wel van aanpakken wisten, hadden toen de kanalen gereed waren, geen uitzicht meer op
werk.  En deel  van hen  bleef  in  dit  inmiddels  ontsloten  gebied  wonen en  probeerden  er  een  bestaan  op de
bouwen.  Zo  zien  we  als  we  de  kadastrale  leggers  en  registers  er  op  na  slaan,  synchrone  met  het
bevolkingsregister, dat deze polderjongens als eerste bewoners van dit omvangrijke veengebied  zich vestigen
ten oosten van de huidige  Nieuwstraat, en aldaar grond verwerven en er bleven wonen. Onmiskenbaar zijn de
namen van deze eerste pioniers van Vroomshoop als Zandbergen, Greveling, Boes en al hun andere kompanen
van het eerste uur. Dit gebied Vroomehoopse-akkers genaamd kreeg hierdoor zijn bewoning. En wat was er voor
een nauwgezette ambtenaar van de burgerlijke stand makkelijker om de plaats van bewoning exact te preciseren
met Vromehoop? Dit was immers de naam van de akkers waarop ze waren gaan wonen!!  De latere benaming
van de weg die voor deze bewoning langs liep “Nieuwstraat” spreekt ook in beide lettergrepen voor zich.

Dat er nadien langs het kanaal en nabij het Separatiepunt “het Punt” in de volksmond genoemd, ook langzaam
bewoning  ging  ontstaan  doet  niets  af  aan  het  feit  dat  al  deze  bewoners  in  het  bevolkingsregister  van  de
burgerlijk stand en kadaster allemaal bewoners van Vroomshoop worden genoemd. Dat er dus sprake zou zijn
van  twee aan  elkaar  gegroeide  dorpjes,  zoals  er  wel  wordt  gesuggereerd,  is  in  de  archieven  maar  ook via
overlevering niets te vinden.

Nu vinden we de naam ‘Vroome hoop’ ook gewoon in een oud woordenboek als een uitdrukking die ijdele hoop
of verwachting betekent en in die dagen als normaal gebezigd werd. Doch de betekenis Vrome had oudtijds ook
de betekenis van; iets dat tot gemeen voordeel dient en ten algemene nutte.  De eerst genoemde verklaring in
relatie  met  de  schrale  opbrengst  van  deze  weinig hoopvolle  akkers  samen met  het  woord  hoop heeft  mijn
voorkeur. Dat juist dan ook hierop voor bewoning is gekozen kan daarmee in verband staan. De latere afslijtsels,
verbasteringen  en  verschrijvingen  tot  Bromershoop  en  Vromehoop  voor  monniken  zijn  leuke  romantische
gedachten spinsels en is voer voor discussies en polemiek.  Het Klooster Sibbekoele werd in 1579 al opgeheven
en de weg van Den Ham die er zo mogelijk door het veen naar toe liep, lag veel en veel noordelijker. Dus mocht
u nog eens over de recent prachtig gerenoveerde Nieuwstraat rijden realiseert u zich dan dat daar de oorsprong
ligt van het mooie dorp Vroomshoop!

Vroomshoopse mantelspeld.
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Een van de oudste archeologische bodemvondsten uit onze omgeving is ongetwijfeld de bronzen mantelspeld die
in het Twistveen werd gevonden. Het Twistveen ligt in het oostelijke deel van de oude Gemeente Den Ham. De
bodemvondst werd altijd als  de Vroomshoopse fibula aangeduid maar of je het Twistveen tegenwoordig nog tot
Vroomshoopse-gebied kunt rekenen valt misschien wel te betwijfelen. De exacte plek van de vondst heb ik niet
meer  kunnen  achterhalen,  maar  onderstaand  topografisch  kaartje  uit  1908  geeft  het  gebied  weer  van  het
Twistveen waar  de bodemvondst werd gedaan.

Het Twistveen rond 1908 er zijn slecht een paar (witte) percelen ontgonnen.

Ook wie de vinder is geweest van de mantelspeld is onduidelijk maar het kleinood werd aan het begin van de
vorige  eeuwwisseling  (1909)  door  de  hr.  A.  ten  Bruggencate  uit  Almelo  ten  geschenke  gegeven  aan  de
oudheidkamer van Enschede. Andere bronnen weten te melden dat de vondst is aangekocht uit de belangrijke
archeologische  collectie  van G.J.  Eshuis.  Hoe het  ook zij  bij  mijn weten is de fibula nu te bewonderen  in
museum de Twentse Welle in Enschede. Over de datum van de vondst bestaat ook onduidelijkheid maar heeft
ongeveer tussen 1890 en 1909 plaatsgevonden.  De Vroomshoopse fibula behoorde jarenlang tot  een van de
meest  opzienbarende  en  belangrijkste  archeologische  vondsten  van  Nederland.  Dhr.  Holwerda  melde
toentertijd;  “een waar prachtstuk, de mooiste die in ons land te vinden is” Lange tijd was de fibula een unicum
in onze provincie maar rond 1949 werd in de omgeving van Wierden in het veen ter diepte van ongeveer 2 meter
een soortgelijk exemplaar gevonden.

Wat is eigenlijk een fibula en waar werd deze voor gebruikt? Voordat het knoopsgat werd uitgevonden werden
mantels met een dergelijk attribuut dichtgemaakt. Het is te vergelijken met de tegenwoordige veiligheidsspeld.
Het Vroomshoopse exemplaar is van brons (sommige bronnen spreken van koper) en is uit één draad getrokken
met 6 windingen in de spiraal of veer. 1 knobbel op de beugel en 2 op de teruggeslagen voet, met een lange,
brede speldhouder. De omslag tussen speldhouder en voet, alsmede het beugelklemmetje zijn versierd met  een
paar groeflijntjes. De lengte is: 185 mm.de datering is La Tène.
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De La Tène-periode of La Tène-cultuur wordt ook wel Vix-cultuur genoemd en is een periode in de ijzertijd,
genoemd naar de archeologische vindplaats van La Tène, een dorp aan de noordkant van het Meer van Neuchâtel
in Zwitserland, waar een rijke vondst werd gedaan in 1857. De La Tène-periode die wordt geassocieerd met de
Kelten liep tijdens de late ijzertijd (vanaf 450 v.Chr. tot de Romeinse periode in de 1e eeuw v.Chr.)

De  nu  bekende  Overijsselse  La  Tène  fibulae  zijn  afkomstig  uit  venen  en  dalen.  Deze  karakteristieke
vondstomstandigheden delen zij met vele stenen en bronzen voorwerpen uit de Nieuwe Steentijd en de Bronstijd.
De  verklaring  hiervoor  is  dan  ook  bij  de  kenners  dezelfde:  het  moet  om  offergaven  gaan.  De  specifieke
vindplaatsen van de Overijsselse fibula-vondsten is dus niet zo opmerkelijk. Het Vroomshoopse exemplaar werd
in het veen naast een zogenaamde knuppelweg gevonden, die een overgang over een toenmalig moeras mogelijk
maakte, en zal dan waarschijnlijk ook als offergave hebben gediend. 

Rond 1850, nadat  de markegronden verdeeld waren,  kwam langzaam, door ontsluiting van het  gebied  door
(zand)wegen en kanalen, de vervening op grote schaal van de grond, waardoor veenarbeiders, door armoede
gedreven,  in  deze  omgeving  een  bestaan  probeerden  te  vinden.  We  dienen  ons  voor  te  stellen  dat  het
“Vroomshoop”  van  toen  er  uitzag  als  de  huidige  Engbertsdijkvenen,  een  (hoog)veenlandschap  waarop  de
Hammer  boeren een  boekweit  cultuur hadden bedreven,  een roofbouw die slechts  enkele  jaren stand hield,
waarna de uitgeputte boekweitakkers jaren lang aan hun lot werden overgelaten.

De eerste pioniers troffen een dergelijk landschap aan,woest en ledig, met in de grond het veen waar het hun
allemaal  om  begonnen  was.  Veel  van  de  eerste  bewoners  kwamen  uit  de  kop  van  Overijssel  (Steenwijk,
Vollenhove, Zwartsluis etc.), waaronder van geboorte veel Friezen, die van vader op zoon in de vervening en
ontginning hun brood probeerden te verdienen.  Liep de veencampagne  ergens ten einde dan trok men naar
elders om brood op de plank te houden, zo voegden zich bij hen die reeds begonnen waren in Vroomshoop ook
veenarbeiders uit de omgeving van Dedemsvaart en Hardenberg; echter ook van verder uit Drente kwam men de
gelederen versterken. Uit verschillende windstreken dus, om een Daarlese dominee uit die tijd te citeren “het
lijkt wel dat alle schuim van onze natie daar samengevloeid is.“

Bij  de vraag  wie waren  de allereersten,  kun je  je  afvragen  welke  criteria  hierbij  dienen  te  worden  gesteld.
Moeten we kijken naar wie het eerst ging wonen in het gebied, of moeten we kijken naar wie er het eerst geboren
werd?  Tellen  individuele  tijdelijke  vestigingen  mee,  of  is  het  eerste  complete  gezin  dat  blijft  wonen  als
eerstelingen aan te merken? We laten ze de revue passeren. Duidelijk is dat in het uitgestrekte gebied dat we tot
Vroomshoop rekenen, zich vestigen op 30 september 1853 vanuit Zwolle een zekere Derk Schouten, geboren  op
18 december  1811 te Gouda,  met  zijn vrouw Antonia Bakker,  geboren  in 1826 te Zwolle.  Het  echtpaar  is
kinderloos op dat moment. Bij hen op hetzelfde adres komt ook Hendrikus ter Wolde wonen. Hij is metselaar
van beroep en geboren in 1831 te Steenwijk. Zijn komst heeft waarschijnlijk te maken met de bouwactiviteiten
rond sluis V.

Op 5  november  van  hetzelfde  jaar  1853 wordt  Willem Zandbergen  als  eerste  in  Vroomshoop geboren.  ’s
Middags om 3 uur aanschouwde hij het levenslicht, “in het Linderveld” staat er in zijn geboorteacte. Zijn vader
is  Jan Zandbergen.  Hij  is  hetzelfde  jaar  vanuit  Vollenhove “’t  Land van  Veno” zoals  hij  het  zelf  noemde,
gekomen. Een sterke kerel, zoals de verhalen uit overlevering willen. Jan werd geboren op 13 september 1808 te
Vollenhove in Barsbeek even te zuiden van Vollenhove om precies te zijn. Hij was een doorzetter en werkte van
de vroege ochtend tot de late avond. Jan kwam mee met de polderjongen, welke de kanalen groeven en die hij
als  bijverdienste  van  tabak  en  jenever  voorzag,  naar  Vroomshoop.  Hij  houd  door  dik  en  dun  stand  in
Vroomshoop zoals verderop zal blijken.
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Op deze foto zien we Hendrik Zandbergen, hij is dan al op leeftijd, staande  voor zijn woning aan de Tonnendijk.
Hij kwam met zijn ouders als jongen van vijf jaar van Vollenhove  naar Vroomshoop. Later werd hij vervener en
bracht vele stukken land in cultuur.

Willem z’n moeder is Rensje Schuit, geboren 25 oktober 1812 te Sint Johannesga (Friesland).  Haar ouders
konden lezen noch schrijven. Verder bestaat het gezin uit Hendrik 5 jaar (zie foto), hij gaat naar school te Linde
in Den Ham, en drie dochters te weten Annegje, Seuntje  en Anna respectievelijk tien, acht en twee jaar oud. Ze
wonen aanvankelijk in een houten optrekje een z.g. keet  en later in een hut-woninkje ten westen van het oude
kerkhof aan de wat nu Hammerweg heet. Zowaar een heel gezin.

Op 8 april van het jaar 1855, er hebben zich inmiddels al meer “Vroomshopers” gevestigd, wordt er s’middags
om 12 uur een dochtertje geboren. Jan Zandbergen doet zelf nog aangifte, maar diezelfde middag om 3 uur sterft
zijn vrouw Rensje “in een huis staande bij sluis V”, vermeld de overlijdensakte. Waarschijnlijk het enige stenen
huis in de omgeving waar ze toen naartoe gebracht zal zijn. Jan blijft achter met vijf kleine kinderen.

In augustus van hetzelfde speelt zich zich opnieuw een tragedie af in het gezin Zandbergen. Op 2 augustus, ’s
morgens om 6 uur, sterft Willem Zandbergen (de eerste Vroomshoper). Hij is een jaar en acht maanden oud
geworden; hem is helaas geen lang leven beschoren.  Een paar dagen later,  op 8 augustus,  overlijdt ook z’n
jongste zusje, vier maanden oud.
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In een dergelijke woning ook wel plaggenhut genoemd woonde het gezin. 

Een  zekere  Harm  Grevelink,  mede-pionier  van  het  eerste  uur,  binnengekomen  op  7  maart  1854  vanuit
Steenwijkerwold, neemt telkens de verantwoordelijkheid op zich hiervan aangifte te doen. Of hij doet uit sociale
verbondenheid met de Zandbergens, hij woont dicht bij, of dat de gebruikelijke borrel, geschonken bij dit soort
gelegenheden,  hem stimuleerde,  valt  niet  meer  vast  te  stellen.  Maar  ook veldwachter  Gerrit  van  Dorth  en
veenarbeider Jan Boxem geven meer dan eens akte de présence. Jan Zandbergen trouwt op 31 oktober van dat
zelfde jaar 1855 opnieuw en wel met Gerritdina Miskotte. Ze is achtendertig jaar en weduwe van Adolf Bosch.
Ze komt uit Den Ham en trekt bij hem in met de kinderen Hermannus, Lucas en Fennigje. Een jaar later op 20
september 1856 wordt uit dit huwelijk Hendrika Zandbergen geboren. De vreugde is van korte duur want op 30
april 1857 overlijdt ook Anna, 6 jaar oud, nog geboren in Vollenhove. Het harde bestaan laat Gerritdina Miskotte
niet onaangetast.  Nadat haar dochtertje Hendrika maar 14 maanden oud is geworden overlijdt ook zij op 19
maart 1859, niet opgewassen tegen de heersende erbarmelijke omstandigheden.

Jan Zandbergen is opnieuw weduwnaar. Mocht u uit het bovenstaande concluderen dat het voor de tweede keer
is. moet ik u nog vertellen dat hij, voordat hij in als 30-jarige in het huwelijk trad met Rensje Schuit waarmee hij
naar Vroomshoop kwam, reeds weduwnaar was van Willempje Bergkamp. Maar Jan is niet gebroken. Op 23
januari 1860 trouwt hij opnieuw met de 29 jaar jongere Fennigje Jansen, z’n vierde vrouw dus. Hij verhuist, en
het gaat hem beter. Dit ook kinderrijke huwelijk brengt onder anderen jongens voort die later als brugwachter
door het leven gaan. Een anekdote wil dat de oude Jan Zandbergen onder geen beding zijn jonge vrouw naar de
kermis wilde laten gaan. De blijkbaar toen al geëmancipeerde vrouw trok zich er echter niets van aan en ging
toch!  Hij was hierover zo kwaad dat hij weken lang met haar geen woord wisselde. Jan z’n ongerustheid was
niet helemaal ongegrond als men bedenkt dat juist daar bij uitstek de verkeringen ontstonden. Jan Zandbergen
een pionier van het eerste uur die zich onder zware omstandigheden een bestaan wist op te bouwen overleed op
94-jarige leeftijd te Vroomshoop.
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De Scholle  in Vroomshoop rond 1905 met rechts de brugwachterswoning en twee vrouwen in klederdracht welk
gebruik blijkbaar nog in zwang was.

Vroomshoop dat vanaf haar ontstaan een snelle groei door maakte, heeft door de tijd heen heel wat cafés gekend,
die inmiddels weer verdwenen zijn. We dienen ons te realiseren dat cafés vroeger een veel grotere sociale functie
hadden dan tegenwoordig; men hoorde er de laatste nieuwtjes, je kon er voor vertier een kaartje leggen en het
was tevens een trefpunt voor het ondernemen van gezamenlijke activiteiten. Stamtafels en later de biljarts waren
onmiskenbare attributen welke dan ook in geen enkel café ontbraken. Vaak werden cafés aangedaan na gedane
arbeid en in latere jaren ook na het bezoeken van sportwedstrijden en andere evenementen.

Kortom een café bood een welkome afwisseling op de sleur van het dagelijkse bestaan. Verstokte vrijgezellen, of
diegene die het thuis niet konden vinden, maar ook vermaak zoekers waren veelal de vaste stamgasten. Een groot
aantal van de eerste cafés ontstonden op kruisingen van wegen en kanalen; de aangewezen plek om met enig
succes, een dergelijk etablissement te kunnen exploiteren.   Evenals tegenwoordig werden naast het tappen van
bier en het schenken van een borrel, nevenactiviteiten ondernomen, om zo “de boel” draaiende te houden, De
één deed dit door het exploiteren van een feestzaaltje, de andere door het houden van een logement.

We zullen proberen  de vele cafés  die Vroomshoop eens rijk is  geweest  op een rijtje  te zetten,  in de hoop
natuurlijk dat we er niet eentje vergeten. De vroegere drank en horecawet gebiedt ons eigenlijk onderscheid te
maken tussen de verschillende vergunninghouders. Zo was een verlof A-houder gerechtigd bier en limonade te
schenken en  verlof B-houder alleen limonade (en stiekem een borrel) en een die een volledige vergunning bezat
naast bovengenoemde ook gedistilleerde draken mocht schenken. Het voert hier te ver dit onderscheid telkens
aan te geven, evenzeer als de vele opvolgende eigenaren die elk café telkens gehad heeft.
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Op deze foto een foto van het separatie punt ongeveer in het midden van de vorige eeuw.  Links aan de overkant
zien we café Tebberman en in het witte pand aan de rechterkant was indertijd café Radstaak gevestigd.

Om  te  beginnen  café  Vos,  later  Tebberman,  op  het  punt  van  separatie.   Het  was  een  pleisterplaats  voor
scheepsjagers en beurtschippers. Naast het café bedrijf dreef Arend Tebberman, maar later ook zoon Mans, een
logement  en  tevens  werden  er  rijtuigen  verhuurd  voor  uiteenlopende  doeleinden.  Zelfs  lang  is  er  de
Vroomshoopse lijkkoets gestationeerd geweest. Het café is verdwenen als laatste was Cees van der Heuvel de
exploitant van het café- restaurant waar ook Prins carnaval resideerde.

Over de brug, aan het begin van de Vriezenveenseweg had men vroeger café Radstaak, voordien in handen van
respectievelijk de Vries en Schoenmaker. Toen de laatste kastelein Ab Radstaak  hartklachten kreeg, ging dit
café in 1977 dicht. Even zuidelijker aan de Vriezenveenseweg bevond zich café Elerveld later café Evers. In de
zeventiger jaren was er nog een jongerenbar gevestigd genaamd ”het praathuis”. Men heeft het  “niet aan de
praat”houden want na enkele jaren sloot het definitief haar deuren.
Aan het eind van de Stationslaan, links, bevond zich vroeger het “stations koffiehuis”. Het werd geëxploiteerd
door  Geert  Schuringa,  van oorsprong uit  Friesland  afkomstig.  Later  kwam dit  café  in  handen van Herman
Khulmann, een corpulente cafébaas die voordien aan de Geerdijk het beroep van (hoef)smid had uitgeoefend.
Ook Veerkamp en Donderwinkel  hebben er de scepter gezwaaid. Bij Sluis V bezat vroeger  Albert Lanting ook
een verlof. Hij “bediende” er de schippers mee die in de schut lagen.
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Café Gerrits stond op de plaats waar nu het winkel- en wooncomplex “Boegstate” is gevestigd. Op de foto zien
we rechts nog een paarde kribbe voor voer voor de paarden, 

Centraal in Vroomshoop op de kruising Hammerstraat – Hoofdstraat, was eertijds het café van Mans Gerrits
gevestigd.  Het zat  er  tijdens de marktdagen stampende vol met gasten.  Volgens  insiders  bezat  dit  café  een
oergezellige  gelagkamer,  welke  de  sfeer  ademde  van  lang  vervlogen  tijden.  Een  paar  huizen  verder  de
Hoodstraat  op had Willen van den Bosch zijn café:  in het zelfde pand was ook de fietsenmakerij  van Feibe
Heikens gevestigd. Toen in 1969 zijn zoon Hendrik van den Bosch het café sloot en er een slijterij van maakte,
verdween ook dit café van het toneel. Op de hoek van de Julianastraat met de Hoofdstraat bevond zicht vroeger
café  Kleijsen  dat  op  27  maart  1903  overging  in  handen  van  Jan  Koekkoek.  Ook  hier  was  het  tijdens  de
marktdagen een drukte van belang. Het café werd gesloten in 1969 waarna Arno Koekkoek er nog lang  een
slijterij met een feestzaal voor bruiloften en partijen exploiteerde.

Ter hoogte van het oude Irene maar dan aan de zuidzijde van de Julianastraat, was tot enkele jaren na de oorlog
het café van Willem Wijnen. Toen de Duitsers de brug aan de Tonnendijk lieten springen leed de daar aanwezige
openbare school zoveel schade dat lesgeven onmogelijk was geworden. Men week toen met een gedeelte van de
kinderen uit naar o.a. het vergaderzaaltje dat bij Willem Wijnen z’n café behoorde.

Op de hoek van de Nieuwstraat en de Hammerweg stond vroeger café “het Hoekje” begonnen in 1924 door
Jochem Boes. De laatste cafébaas was hier Albert Elferink. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw viel ook
voor dit café definitief het doek.

Iets verder op de Hammerweg tegenover architectenbureau Oldenhuis, stond cafe Brinkman. Verweven met de
historie van het Vroomshoopse voetbal en ook korfbal, was het jarenlang een trefpunt voor spelers en supporters.
Nadat Willen Brinkman er in 1962 mee stopte en de grond met de opstallen aan de Gemeente Den Ham werden
verkocht was het ook met dit café gedaan. Pas vele jaren later is het pand, dat vanaf 1935 dienst had gedaan,
gesloopt.

Halverwege den Ham ter hoogte van de huidige Telmans woningen bevond zich het café van Bauke de Groot.
Bouke deed het later over in handen van Dieks Hekman. Het café met z’n veranda en platte dak,   deed denken
aan een echte Amerikaanse “saloon” ging na de oorlog dicht en verdween ook dit café onder de slopershamer.
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Op deze foto zien we   het café “de Brug” toen het nog “de Vriendschap” heette. Het bestaat nog steeds en is
gelegen op de hoek van de Geerdijk en de Noorderweg.

Aan de Geerdijk,  net  over  het  spoor links was het  café van Jan Harmsen.   Als nevenactiviteit  werd er  een
dorsmachine geëxploiteerd. Later omstreeks 1930, kocht hij de toenmalige slagerij van Denissen, op de hoek bij
de Geerdijk alwaar hij café “de Vriendschap” vestigde. Dit nog steeds bestaande café wat tegenwoordig de naam
“De Brug” draagt,  werd jaren lang door de schoonzoon van Jan Harmsen,  Herman ter Riele  (en schoonzus
 Lenie) geëxploiteerd. Aan de overzijde van het kanaal aan de Schoolstraat direct tegenover de brug is vroeger
ook  een  café  geweest.  De  caféhouder  Elferink  geheten was  tevens  wisselloper voor  de  Vroomshoopse
ondernemers. Ook aan de Schoolstraat maar dan bijna bij de Tonnendijk bevond zich vele jaren gelden ook nog
een café. De eigenaar Hendrik Overweg was een vervener en tevens cafébaas, maar het café verdween al ver
voor de oorlog.
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Het eerste café van Tiemen Postma was gevestigd aan het begin van de Schoolstraat. Hier op het terras zitten
achter  hun pilsje  Vlnr,:  Willem Rotman,  Gerrit  Jan Moddejonge,  Geert  Prangsma,  Tiemen Postma,  Willem
Lantink, Dirk Bruins en Willem Hilberink.

Een eindje de Tonnendijk op, aan de linkerkant, was tot circa 1990 café “Nooitgedacht” begonnen door Tiemen
Postma en voortgezet door z’n schoonzoon Johannes Lucas. Tiemen had voordien een café aan de Schoolstraat
(zie foto hierboven). Café “Nooitgedacht” bezat naast een vergaderzaal ook een tijdlang een winkeltje in “van
alles en nog wat” Het café ging in maart 1991 dicht wegens ziekte van de toen 88-jarige Trijntje Postma die
meer dan 70 jaar lang de tap bediende.Verder de Tonnendijk op had vroeger een zekere van der Woude ook een
verlof maar daar is niet veel meer van bekend. Aan diezelfde Tonnendijk vinden we nog steeds café “Tonnegie”
indertijd begonnen door de familie Dogger en nu in handen van een Chinese familie.

Door gebrek aan klandizie, een veranderd leefpatroon van de bezoekers en andere oorzaken ging het ene na het
andere  cafe  failliet.  Er  resteerden  nog  een  paar  van  dit  soort  gelegenheden.  Ook  de  concurrentie  van  de
sportkantines heeft het cafebedrijf geen goed gedaan. Maar de tijden veranderen. En wat is er leuker om mee te
eindigen  dan  met  een  oud Vroomhoops  gedichtje  over  de  vervener  Hendrik Jan Pijlman,  die in  1857 naar
Vroomshoop kwam.

Op het punt van separatie woon Jan Pijlman met zijn vrouw. Grote ramen, kleine ruiten, weinig licht maar wel
veel duiten. ’s Avonds gaat Jan naar ’t logement met zes en een halve cent. Vijf cent voor een gklaasje klare, één
cent voor een stink sigare, En een halve cent voor de kastelein, me dunkt die Jan Pijlman mag er zijn.  Bron:
Herman Dasselaar.

Han(s) Veneman
1
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potloodtekening van Hans Veneman 13 x 18 cm
HAN(S) VENEMAN 1939-1991

 door Herman Dasselaar.

Hans  Veneman  werd  geboren  en  groeide  op  in  Vroomshoop,  een  dorp  zoals  we  allemaal  weten,  wat  niet
overloopt  van  kunstenaars.
Voor  een  modern  kunstschilder  nou  niet  een  omgeving  waarin  je  gemakkelijk  tot  ontwikkeling  komt.
Na de lagere schooI in Vroomshoop te hebben doorlopen gaat hij in Almelo naar school, op zijn brommer, en als
deze het niet meer doet betaald hij de fietsenmaker met een schilderij, hij bezoekt de LTS, de DEVA vakschool
en een blauwe maandag de AKI.

Hij beseft  zich terdege dat het beroep van kunstenaar  geen gemakkelijke zal zijn. Toch kiest hij ervoor,  als
autodidact, zijn eerste houtskooltekeningen die via de BKR (beeldende kunstenaars regeling) in het bezit komen
van  de  gemeente  Den  Ham  zijn  nog  sterk  figuratief  en  sommige  nog  fijn  en  uitgewerkt.
Maar allengs produceerde deze markante en uitbundige persoonlijkheid andere doeken waaruit zijn temperament
en de bewondering voor de COBRA schilders als Appel en Lucibert naar voren komt.

Hoe onorthodox zijn konterfeitsels ook zijn, ze worden overal in het toenmalige gemeentehuis opgehangen. De
meest  herkenbare  en  figuratieve  werken  hebben  de  voorkeur  bij  de  ambtenaren,  de  te  heftige  schilderijen
verdwijnen  in  de  kelder  of  worden  geruild  met  andere  gemeentes.
Eén doek doet de gemoederen binnen het doorgaans rustige gemeentehuis behoorlijk in beroering komen, de titel
deed namelijk vermoeden dat er de geslachtsdaad op te zien moest zijn, het schilderij werd dan ook, na veel
ophef, naar de kelder verbannen.

Inmiddels had Veneman zich in Almelo gevestigd, zijn kunstwerken worden steeds groter kleurrijker en meer en
meer  expressionistisch.
Samen met Jan Gierveld en Joop Nijhof heeft hij zijn atelier, woon en expositieruimte in het oude postkantoor
van Almelo (1969) en probeert het publiek binnen te halen met muziek en voorstellingen.
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In een veranderende kijk op het kunstenaarsschap en uit liefde voor de kunst wilde hij niet eenzaam op een
koude zolder in stilte zijn meesterwerken creëren, nee hij wilde maatschappelijk betrokken, midden tussen de
mensen,  kunstpausen  en  kitspoepers,  zoals  hij  het  zelf  noemde,  zijn  ultieme  creaties  laten  ontstaan.
Almelo en omgeving heeft het geweten, geen enkele kunstenaar uit Almelo trok toentertijd zoveel aandacht als
Veneman.
Zelfs de landelijke pers kon niet om hem heen.Toen Hanveneman, zoals hij zich bij voorkeur later noemde, met
veel elan aankondigde vanuit een vliegtuigje een schilderij te willen maken zo groot als een voetbalveld, trok hij
landelijke de aandacht.

Op erve noordik (1970) aan de Schapendijk in Almelo waar ik hem met vrienden wel eens bezocht verhaalde hij
enthousiast over zijn grootste plannen en projecten “action painting” was zijn credo in die tijd en maakte op
disco avonden doorzichtige “light-painting” schilderijen met muziek als directe inspiratiebron.

Action- painting 1983 olieverf 150 x 300 cm Particuliere collectie.
Wie nu nog denkt dat hij een fijnbesnaarde intellectueel was moet ik teleurstellen, hij was het tegendeel, meer
een bewogen primitieve nomade of sjamaan zoals journalist Han Pape het indertijd noemde,die in zijn doeken
verf, hout, zand, lijm, as en teer verwerkte, en een gedreven iemand die uit het leven haalde wat er maar in kon
zitten, non-conformistisch op alle fronten, wars van hotemetoten moraalridders en snobisme zocht hij zijn eigen
weg, uitdagend met enorme werkkracht produceerde hij een oeuvre wat het midden houd, volgens de “kenners”
tussen expressie en expansie.

Daarnaast ontpopte Veneman zich in die tijd als beeldhouwer, begin 1973 beland hij in het ziekenhuis met een
gebroken kaak daar boetseerde hij beeldjes die later gegoten en op groot formaat een plaats kregen op straten
pleinen en stadhuizen van Almelo en Delden met titels als “de Vogelman” en de “verovering van Europa door
een stier”.

In aanwezigheid van staatssecretaris  De Graaf  schildert  hij  in Hengelo onder ritmische begeleiding van een
drummer in Eén sessie van 20 minuten het doek genaamd “de vuurvogel” in expressieve penseelstreken.Met het
publiek als getuige en muziek ballet en voordracht als verhogende belevingswaarde in optredens of performance
die hij “confrontation Art”noemt treed hij met Simon Vinkenoog op in Bilthoven, Utrecht, Eindhoven en elders
in den lande in zijn ”theater” van de schilderskunst.
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Vogel-hoofd 1985 olieverf 120 x 110 cm Particuliere collectie.
Dans  muziek  en  poëzie  zijn  de  rode  draad,  zich  helemaal  thuisvoelend  tussen  de  dichters,  schrijvers  en
muzikanten wil hij meer en groter maar sponsors ontbreken, tot in 1984 Vroomshoop bereid blijkt te zijn ter
gelegenheid van haar 125 jarige bestaan een bescheiden versie van “coleured rian” toe te staan. Vanuit een
helikopter werpt Hanveneman verf op een doek van 3 bij 4 meter.  En wordt later met een bezem als kwast
afgemaakt. Geen voetbalveld dus en ook geen spectaculaire duikvluchten. Simon Vinkenoog begeleid het geheel
met muziek en poëzie.

Overal in den lande en daar buiten exposeert hij, teveel om op te noemen. Zijn rusteloosheid en dadendrang
werden  hem  teveel  en
plannen voor een nieuw performance op het plein van de dom van Keulen lagen klaar, als de dood hem verrast
op 6 februari 1991 terwijl hij aan het werk was in Enschede.

Zijn nagelaten doeken en gedroogde verfmassa’s  kunnen niet volledig weergeven het  uitbundig ontstaan, de
happening, het sprakeloos toekijken van het publiek opgezweept door dans muziek en poëzie, de energie van de
scheppingsdaad en het moment suprème van het ontstaan van zijn creatie, waar het hem allemaal om begonnen
was.
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In vijf Almelose galeries wordt een jaar na zijn dood een gezamenlijke expositie ingericht met als thema een
“een afscheid “ de toenmalige wethouder van cultuur P.J. Grondel opent het geheel en Jan Joris Nieuwenhuis
zorgt  voor de muzikale  omlijsting hij  speelt  de uitvoering “Sonic landscapes  for  oboe and taped electronic
music” van de componist Mark Philips. Simon Vinkenoog spreekt de bezoekers toe en draagt een gedicht voor
met als titel “koraalzang” de aanwezigen waarderen alles na afloop met een warm applaus. Geen “action “ dus
maar een genormaliseerd samenzijn.

Zijn werk bevindt zich voornamelijk in de collecties van de gemeente Almelo, Twenterand en in particuliere
collecties  in  binnen  en  buitenland  en  bij  de  erven.
Wie nu de immens grote burgemeesterskamer van de gemeente Twenterand binnentreed ziet achter het bureau
van de eerste burger een grote prachtige veelkeurige Hans Veneman hangen, het kan verkeren.

Herman Dasselaar,

Bronnen:  Simon  Vinkenoog,  Peggie  Breitbart,  Han  Pape,  Hanveneman  een  afscheid,  verschillende
krantenartikelen en publicaties.

 
me dunkt die Jan Pijlman mag er zijn. 

Een dappere generaal sterft voor Ootmarsum
In de zestiende eeuw werd de oorlog in Ootmarsum uitgevochten. In de tijd van de Tachtigjarige Oorlog stond
Nederland onder Spaans bewind. De Spaanse legers hielden Nederland bezet en er werd veel geplunderd. Prins
Maurits van Oranje bracht een leger op de been en voerde strijd om onder het Spaanse juk van Hertog Alva uit te
komen.

Generaal Charles de Levin, Heer van Fama.

De  legers  van  Prins  Maurits  trokken  door  het  hele  land  en  verschillende  steden  werden  achtereenvolgens
ingenomen en bevrijd. Een belangrijke slag leverden de legers van Maurits in 1592 toen Steenwijk, Coevorden
en Ootmarsum werden bevrijd. Een herdenkingspenning bewijst hoe belangrijk deze slag was. De kanonskogels,
ingemetseld in de zuidmuur van de r.-k. kerk en pand Silderhuis aan de Grotestraat, getuigen hier wellicht nog
van. Voordat Ootmarsum ingenomen kon worden leverden de Staatse en Spaanse troepen een hevige strijd. De
Spaanse troepen bestonden uit 2000 ruiters en 4000 infanteristen die onder leiding stonden van Mendoza, een
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veldheer  van  hertog  Alva  uit  het  Spaanse  Baskenland.
Een belangrijke generaal der Artillerie in het leger van Prins Maurits was Charles de Levin, Heer van Famars.
Hij was een belangrijk generaal en goed staatsman. Hij heeft Ootmarsum in 1592 bevrijd, maar moest er wel het
leven bij laten. Hij werd doodgeschoten in de slag om Ootmarsum.

In de geschiedschrijving wordt hij als volgt beschreven :

Charles de Levin was lid van het bondgenootschap der edelen, en bekleedde onder dezen een eersten rang. Hij
was Heer van Famars of Fama (hij werd vaak kortweg 'Fama' genoemd), Florimont en Lousart. Hij was een van
de  13  afgevaardigden  van  het  Verbond  der  Edelen,  dat  in  1566 de  landvoogdes  te  Brussel  het  beroemde
smeekschrift aanbood. Na verbanning door Alva bleef hij een trouw aanhanger van Willem van Oranje, voor
wie hij zowel diplomatieke diensten verrichtte, als ook legeraanvoerder was, terwijl zijn broer de Spaanse zijde
bleef volgen. In 1580 werd hij benoemd tot generaal van de cavalerie van het Staatse leger. Na de verovering
van Mechelen in 1580 benoemd tot gouverneur van die stad. In 1585 moest hij de stad aan Parma overgeven.
Kort  daarop door  prins  Maurits  benoemd tot  generaal  van  de  artillerie.  In  1588 werd  hij  aangesteld  als
gouverneur van Heusden. Na zeer vele gevaren te hebben doorstaan, en velen aan zijne zijden te hebben zien
sneuvelen, werd hij in 1592 voor Ootmarsum doodgeschoten. Dit werd hogelijk beklaagd, vooral door prins
Maurits,  die  hem onder zijn voornaamste legerhoofden telde,  en van oordeel  was, dat  weinigen hem gelijk
waren, in 't bestier van 't geschut. Kundigheid en moed, in de persoon van Levin een eenheid, verwierven hem de
liefde van de vorst en alle burgers, en deden de vijand voor hem beven zo lang hij leefde en zich verblijden over
zijnen dood. Hij liet twee zonen na en is begraven in de Grote kerk van Heusden.
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Herdenkingspenning van de veldslag uit 1592

Het zou zeker bijzonder interessant zijn te weten wáár het bewuste gevecht, waarbij generaal Charles de Levin,
Heer van Fama is gesneuveld. heeft plaatsgevonden bij Ootmarsum. Het moet een geweldige slag zijn geweest,
er waren immers alleen al van Spaanse zijde 6.000 soldaten bij betrokken. De Staatse troepen kwamen vanuit de
richting  van  Coevorden  dus  is  de  voet  van  de  Kuiperberg  geen  onwaarschijnlijke  locatie.  
Zou  het  onder  aan  de  Kuiperberg  kunnen  zijn  geweest  en  is  daarmee  het  doel  van  het  jarenlange  goed
onderhouden  monumentje  aldaar  verklaard  ?
Vaststaat in ieder geval, dat Charles de Levin een belangrijke rol heeft gespeeld in het succes van Prins Maurits,
waardoor er later een einde kwam aan de Spaanse overheersing en de Vrede van Münster tot stand kwam in
1648. Misschien zouden we zonder de Oranjes  en de dappere generaal  nu wel Spaans spreken en was Juan
Carlos  onze  koning.
Een tastbare herinnering in Ootmarsum aan deze dappere generaal Charles de Levin, Heer van Fama, die hier
zijn leven liet, zou zeker op zijn plaats zijn. Bron: Vereniging Heemkunde Ootmarsum en omstreken, Jaarboek
2011, blz. 64.

Verdwenen erfgoed
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De streekeigen boerderijtypen die zo kenmerkend zijn voor Enter verdwijnen langzaam uit het landschap. Ze
maken  plaats  voor  boerderettes  en  nieuwbouw.  Monumenten  zijn  boodschappers  uit  ons  verleden  -  oude
gebouwen met een verhaal. Zij maken deel uit van onze geschiedenis en bepalen mede de identiteit van een dorp.

In de tweede helft van de negentiende eeuw ging het de boeren in Enter voor de wind. De bevolking groeide en
in binnen- en buitenland nam de vraag naar landbouwproducten toe. Handelsbelemmeringen werden opgeheven
en vanaf 1850 kreeg de handel vrij baan. De uitvoer van runderen vertwintigvoudigde, de export van kaas, boter,
vlas, haver en aardappelen nam toe en de prijzen stegen. Het was ook in Enter te zien dat er goed verdiend werd.
Boeren bouwden aanvankelijk voor hun oude boerenbehuizing een nieuw dwarsgeplaatst voorhuis. .Er kwam
een grotere siertuin voor de voorgevel van de boerderij, waardoor het hele erf meer status kreeg. Logisch gevolg
was dat de moestuin en de boomgaard voor eigen gebruik naar de zijkant van het erf verhuisden.eIn1!Flux

Steeds  meer  boerderijen  verliezen  hun  oorspronkelijke  agrarische  functie.  Dit  komt  doordat  het  aantal
boerenbedrijven in de afgelopen eeuw sterk is teruggelopen door schaalvergroting in de landbouw. Maar ook
overblijvende  gebouwen  verliezen  hun  oorspronkelijke  functie,  bijvoorbeeld  omdat  boeren  geen  opvolger
kunnen  vinden.  Henk  Robben,  burgemeester  van  Wierden,  benadrukt  het  belang  van  het  behoud  van  ons
agrarisch erfgoed op de Dag van de Twentse Erven in Haaksbergen.

Wat de omgeving van de dorpen, naast het natuurschoon, zo bijzonder maakt, is de inpassing van de oude erven
in het landschap. Achter elk erf schuilt een verhaal. Een verhaal over onder andere het boerenleven, de familie,
het ontstaan van het erf en de tradities die ook nu nog in ere worden gehouden. De boerderijen zijn gebouwd
door regionale timmerlieden en passen bij het agrarisch karakter en de bouwtraditie van de streek. 

De bestaande cultuurhistorische en landschappelijke karakteristieken zijn de basis voor nieuwe ontwikkelingen.
Boerderijen  zijn  karakteristiek  voor  de  streek  en  daarmee  vanuit  cultuurhistorisch  oogpunt  waardevol.  De
streekeigen bebouwing bepaalt in belangrijke mate het beeld en de beleving van het buitengebied. Het in stand
houden van deze waardevolle elementen is een belangrijke bijdrahge aan de kwaliteit van het buitengebied. Deze
kwaliteiten behoren tot  de identiteit  van Enter  en zorgen  voor een aantrekkelijke  omgeving voor wonen en
recreeren.

Ik  constateer  dat  de  voor  de  streek  kenmerkende  boerderijen  in  het  buitengebied  langzaam  maar  zeker
verdwijnen. In Enter verdwijnt het ene na het andere oude pand of wordt verbouwd tot een boerderette. Een
natuurlijk agrarisch cultuurlandschap versterkt het streekeigen landschap. 

De enige Wierdenaar die sneuvelde bij de 
Grebbeberg
Nadat het Nederlandse leger op 15 mei 1940 tegenover  de Duitsers had gecapituleerd begon een spannende tijd
voor de familieleden van de militairen die het vaderland hadden verdedigd. De familie vroeg zich af wat hun
zoon, vader of broer allemaal had meegemaakt en of hij überhaupt de oorlog had overleefd. Van sommigen werd
lange tijd niets gehoord; van anderen kwam al snel bericht.
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Johan Gottemaker (1907-1940) en Egberdina Schipper (1906-1997) op hun trouwdag in 1937. (Foto collectie J. 
de Jong – Gottemaker)

De Wierdense Egberdina Gottemaker-Schipper echter wachtte tevergeefs op een goed bericht. Integendeel, haar
man Johan Gottemaker was op maandag 13 mei 1940 rond half 3 in de middag gesneuveld in de gevechten met
de Duitse troepen. Kleindochter Kristel Hommers - de Jong vroeg of ik misschien meer informatie had over haar
opa want binnen de familie was er weinig meer bekend dan de summiere informatie die F. Noltus in 1983 had
gepubliceerd. Het lukte vrij gemakkelijk om meer informatie te vinden met als direct gevolg dit artikel dat met
instemming van de familie gepubliceerd mag worden.

Johan Gottemaker werd op 10 juni 1907 geboren in huis nummer 548 te Hoge Hexel als tweede zoon van
landbouwer Albertus Gottemaker (1866-1942) en diens vrouw Aaltjen Stokman (1871-1935). Gottemaker sr.
was eerder getrouwd geweest met Johanna Holtink (1870-1903) en had met haar vijf kinderen gekregen. Johan
werd katoenwever (fabrieksarbeider) bij Ten Cate in Nijverdal. Hij trouwde op 10 juni 1937 te Wierden met
Egberdina Schipper (1906-1997), dochter van metselaar Johan Schipper (1880-1952) en Dina Wevers (1883-
1966).

Johans militaire “carrière” begon volgens de defensie-archieven in 1924 met een vrijwillig dienstverband bij het
“Vrijwillige Landstorm verband Zwolle- Assen”. De Vrijwillige Landstorm was een soort leger van bewapende
burgers  dat  opgericht  werd ter ondersteuning van het reguliere leger;  eigenlijk een soort  voorganger  van de
huidige Korps Nationale Reserve (NATRES). Op donderdag 23 juni 1927 werd zijn vrijwillige dienstverband
omgezet in een – in administratieve zin – onvrijwillig dienstverband. Johan werd op die dag ingelijfd bij het 19e
Regiment Infanterie (19RI). Dit Regiment was in 1913 opgericht. Gottemaker diende slechts kort (tot 4 augustus
1927) waarna hij met zogenaamd Groot Verlof mocht. Na wat korte “herhalingsoefeningetjes” in 1930, 1933 en
1939 moest hij op dinsdag 29 augustus 1939 voor iets langere tijd opnieuw zijn militaire kloffie aantrekken. De
dag ervoor was namelijk Algemene Mobilisatie afgekondigd en ook “lichting 1927” was de klos.

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

Het tijdstip van overlijden (13 mei, rond half 3 in de middag) heb ik niet kunnen matchen met een bepaalde actie
of aanval en lijkt mij overigens niet al te betrouwbaar vanwege het feit dat de gevechten meerdere dagen hebben
geduurd, de chaos groot was en registratie van doden vanzelfsprekend niet de hoogste prioriteit kreeg. Ook de
exacte  plaats  van  overlijden  is  niet  achterhaald  en  zal  hoogstens  beschreven  kunnen worden als  “oost  van
Achterberg ergens tussen de spoorlijn, Zuidelijke Meentweg, Weteringsteeg en Friesesteeg”. Het vermoeden is
dat het lijk – net als dat van vele anderen – enige tijd is blijven liggen voordat het werd verzameld en naar de
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Grebbeberg werd overgebracht. Direct na de capitulatie werd op de top van de Grebbeberg, onder leiding van de
Duitsers, een begraafplaats ingericht waar zowel Nederlandse als Duitse gesneuvelden werden begraven.

Nadat het Nederlandse leger op 15 mei 1940 tegenover  de Duitsers had gecapituleerd begon een spannende tijd
voor de familieleden van de militairen die het vaderland hadden verdedigd. De familie vroeg zich af wat hun
zoon, vader of broer allemaal had meegemaakt en of hij überhaupt de oorlog had overleefd. Van sommigen werd
lange tijd niets gehoord; van anderen kwam al snel bericht.

De Wierdense Egberdina Gottemaker-Schipper echter wachtte tevergeefs op een goed bericht. Integendeel, haar
man Johan Gottemaker was op maandag 13 mei 1940 rond half 3 in de middag gesneuveld in de gevechten met
de Duitse troepen. Kleindochter Kristel Hommers - de Jong vroeg of ik misschien meer informatie had over haar
opa want binnen de familie was er weinig meer bekend dan de summiere informatie die F. Noltus in 1983 had
gepubliceerd. Het lukte vrij gemakkelijk om meer informatie te vinden met als direct gevolg dit artikel dat met
instemming van de familie gepubliceerd mag worden.

Johan Gottemaker werd op 10 juni 1907 geboren in huis nummer 548 te Hoge Hexel als tweede zoon van
landbouwer Albertus Gottemaker (1866-1942) en diens vrouw Aaltjen Stokman (1871-1935). Gottemaker sr.
was eerder getrouwd geweest met Johanna Holtink (1870-1903) en had met haar vijf kinderen gekregen. Johan
werd katoenwever (fabrieksarbeider) bij Ten Cate in Nijverdal. Hij trouwde op 10 juni 1937 te Wierden met
Egberdina Schipper (1906-1997), dochter van metselaar Johan Schipper (1880-1952) en Dina Wevers (1883-
1966).

Johans militaire “carrière” begon volgens de defensie-archieven in 1924 met een vrijwillig dienstverband bij het
“Vrijwillige Landstorm verband Zwolle- Assen”. De Vrijwillige Landstorm was een soort leger van bewapende
burgers  dat  opgericht  werd ter ondersteuning van het reguliere leger;  eigenlijk een soort  voorganger  van de
huidige Korps Nationale Reserve (NATRES). Op donderdag 23 juni 1927 werd zijn vrijwillige dienstverband
omgezet in een – in administratieve zin – onvrijwillig dienstverband. Johan werd op die dag ingelijfd bij het 19e
Regiment Infanterie (19RI). Dit Regiment was in 1913 opgericht. Gottemaker diende slechts kort (tot 4 augustus
1927) waarna hij met zogenaamd Groot Verlof mocht. Na wat korte “herhalingsoefeningetjes” in 1930, 1933 en
1939 moest hij op dinsdag 29 augustus 1939 voor iets langere tijd opnieuw zijn militaire kloffie aantrekken. De
dag ervoor was namelijk Algemene Mobilisatie afgekondigd en ook “lichting 1927” was de klos.

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

Het tijdstip van overlijden (13 mei, rond half 3 in de middag) heb ik niet kunnen matchen met een bepaalde actie
of aanval en lijkt mij overigens niet al te betrouwbaar vanwege het feit dat de gevechten meerdere dagen hebben
geduurd, de chaos groot was en registratie van doden vanzelfsprekend niet de hoogste prioriteit kreeg. Ook de
exacte  plaats  van  overlijden  is  niet  achterhaald  en  zal  hoogstens  beschreven  kunnen worden als  “oost  van
Achterberg ergens tussen de spoorlijn, Zuidelijke Meentweg, Weteringsteeg en Friesesteeg”. Het vermoeden is
dat het lijk – net als dat van vele anderen – enige tijd is blijven liggen voordat het werd verzameld en naar de
Grebbeberg werd overgebracht. Direct na de capitulatie werd op de top van de Grebbeberg, onder leiding van de
Duitsers, een begraafplaats ingericht waar zowel Nederlandse als Duitse gesneuvelden werden begraven.

Verklaring naam Enter

Interessant is de naam van de buurtschap Enter (Entheren) die aan de westrand van Twente gelegen is en wel

door beide naamselementen: Ent heri. Enter: legerplaats aan het eind van Twente. Enter wordt weliswaar pas
laat in oorkonden vermeldt, maar de etymologie van de plaats duidt op een veel oudere oorsprong. De curia

Entheren in parrochia Risnen komt voor in het goederenregister van graaf Hendrik van Dale (ca 1188). In de
rekeningen  van  de  drost  van  Twente  (ca  1337)  lezen  we:  Item  de  domina  (de  machtigste  vrouw  in  de

buurtschap) de Enthere de decima, arrestata per dictum Luger cum gladio. En verder: Item de dicto Hardenbergh
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in Enthere de forefacto 2m.

Entheri betekent legerplaats/ legereenheid aan het eind (van Twente). Buurtschapsnamen die eindigen op ‘heri’
zijn Nutter (Nuthere 1189) (Oudsaksisch nod = nood vlg Angelsaksisch nied = noodzaak, plicht, dwang,  in

combinatie  met  here)  en  (aan  het  einde  van  Twente  gelegen)  Enter  (Entheri).  De  herkomst  is  een
Oudsaksisch/Oudengels  woord ‘here’  wat  leger,  militair,  strijder  betekent.  ‘Here’  of  ‘heri’   is  verwant  met

Oudfrankisch,  Oudsaksisch en Oudengels.  Interessant  is de vermelding van een rijksdag in Heristal  in 916,
waarbij alle groten van Lotharingen aanwezig waren. De naam Heristalli kent als varianten Heristelli, Heristelle

en Heristalli. Uit die plaatsnaam Heristal en uit het Oudsaksische woord heritogo weten we met zekerheid dat
heri  de  bekenis  ‘leger’  heeft,  evenals  de  oudste  Urbar  van  Werden  met  betrekking  tot  Twente  dikwijls

voorkomende woorden heriscilling en herimalder. In het Middellatijn betekent het aan de volkstaal ontleende
woord heribannus onder meer: afdracht in de vorm van geld in plaats van de daaraan voorafgaande afdrachten in

natura. Die afdrachten moesten door de bewoners van de domeinen afhankelijke boerderijen ten behoeve van het
onderhoud  van  het  leger  geleverd  worden.  Ook  de  Middellatijnse  (aan  de  volkstaal  ontleende)  woorden

hergewadus, heribergare, heribergus en de persoonsnaam Herimannus hebben in de talen uit onze streken steeds
uitsluitend de latere vorm heri aangenomen. Vermeldt werd reeds de naam Harimannus, Herimannus, Herman in

de oorspronkelijke betekenis van ‘man in het leger’.  Verder helpen ons de namen Grimheri (in Eluiteri) en
Alfheri  (in Thuleri) als bewijsplaats verder,  doordat  deze namen bewijzen dat  in Twente in de 9e/10e eeuw

samenstellingen met heri ook bij persoonsnamen voorkwamen, evenals de namen Uuigheri en Athalheri (ca 950)
uit  het  oudste  Twentse  register.  In  een  andere  Westgermaanse  bron,  de  Vita  Meinwerci,  duiken  eveneens

uitsluitend namen op met het naamselement heri. Met betrekking tot Twente kan in verband met een verklaring
van het zo vaak gebruikte woord/naamselement heri uitsluitend aan de betekenis leger(eenheid), militair worden

gedacht. 

Interessant in verband met de militaire geschiedenis van Twente is het voorkomen van relatief veel ‘heri’ namen

in het oudste Werdense goederenregister van Twente. De aandacht wordt er echter op gevestigd dat de twee
plaatsnamen Hari en Heri apart in het oudste goederenregister achter elkaar voorkomen. Doordat ze in hetzelfde

register voorkomen, moeten we concluderen dat het om twee duidelijk verschillende plaatsnamen gaat. De vijf
andere plaatsnamen, samengesteld met het element ‘heri’ zijn: Loningheri, Lutheri, Manari (Manheri in 797),

Multeri (2x) en Thuleri (ook Thuleri komt al in 799 voor). In een later (ca 1050) Werdens goederenregister van
Twente vinden we nog: Lin-here en Foethinc-here.  De plaatsnaam Enter (Ent-heri), hoewel die naam niet in het

goederenregister voorkomt, is reeds vermeld. Behalve de persoonsnaam Alf-heri (in Thuleri-Thul-heri) wordt
nog geattendeerd op Grimheri (Grim-heri met zijn officium) in het oudste Twentse goederenregister van Werden

evenals op Athal-heri in (Manari, Man-heri).

Voor de etymologie van –heri- is om te beginnen Kluge’s Etymologisch Worterbuch gebruikt, omdat in het

huidige Hoogduits het woord Heer nog bestaat. Kluge geeft bij Heer (leger) de volgende etymologie: (8 e eeuw).
Middelhoogduits her, Oudhoogduits heri, Oudsaksisch heri, Oudengels here. Verder nog het Oudnoorse woord:

herr.  De man die bij  het  krijgsvolk hoorde droeg de naam exercitalis  (Germaans:  heriman).  In  het  huidige
Twents/Nederlands herinnert de naam Herman nog aan de heriman. Als zodanig was een heriman een vrije en

een volksgenoot (fulcfree).  Het Germaanse woord fulka had oorspronkelijk de betekenis ‘volk’,  ‘krijgsvolk’
(exercitus). Ook in het Angelsaksisch komt het element ‘heri’ in persoonsnamen voor en wel onder meer in de

naam Plegheri.  Voor  het  Angelsaksich  staat  in  het  woordenboek bij  het  woord  here  zowel  de betekenis  =
exercitus (leger, voetvolk), agmen (colonne, troep), als op de tweede plaats: vir (soldaat), pugnator (strijder). In

de  oude  tijden  was  het  woord  heri  niet  beperkt  tot  een  (groot  volks)leger  maar  werden  ook  groepen  van
geringere omvang als heri aangeduid. Bij de Langobarden werden - volgens hun recht - reeds vier strijders als

heri aangeduid, bij de Denen vijf, terwijl bij de Angelsaksen vijfendertig mannen nodig waren om van een heri
te mogen spreken.

De eerder genoemde naam Thuleri in Twente lijkt veel op de bij de Angelsaksen bekende naam Tilheri. De
Angelsaksische naam Tillheri (Tilhere) episcopus in het jaar 780 vormt de aanwijzing voor de bijna identieke
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Germaanse namen zowel bij de Angelsaksen als bij de nazaten van de Tubantes. Ook de Angelsaksiche namen

als Fordheri, Domheri, Tondheri, Coenhere en Herebals, Herefrith, Heregeorn, Heregils, Heregys, Heremod en
Hereric  komen  in  vroegmiddeleeuwse  schriftstukken  voor  en  hangen  allemaal  samen  met  Oudengels  here,

Oudnoors herr, (Gotisch) harjis en Hoogduits hari. In het Noordhumbrisch/Oudengels treffen we nog de namen
Leutherius en Leotheri aan. Een vergelijking met Liutheri (Luttere/Lothere) uit het Twentse goederenregister

dringt zich onvermijdelijk op. Overigens treedt het element here ook op in de herescephe, die een rol speelt bij
de Saksen ten tijde van de Saksenoorlogen. Uiterlijk eind zevende eeuw werd door een zogenaamde (vooral

politieke) Saksische Landnahme ontstond de huidige oostelijke grens van Twente. In het huidige Twente kon
een continuïteit van de oude Frankische rijkscultuur blijven voorbestaan, terwijl ten oosten daarvan (dus op

vroeger eveneens Oudfrankisch gebied) de zogenaamde Saksen de dienst gingen uitmaken. Aangenomen wordt
dat zowel de moord op Gombertus als op de beide Ewalden in een tijd werd begaan, waarbij het huidige Twente

met zijn Altisaja door de Franken als uiterste grens verdedigd werd. We zien in de vele plaatsnamen met het
element heri de versterkingen, die vermoedelijk al vanaf uiterlijk begin 8e eeuw bestaan, die later de abt van

Werden  (vanaf  ca  800)  nog  tegen  eventueel  vijandelijk  wordende  Westfalen  zouden  moeten  beschermen.
Geconcludeerd wordt dat Westfalen vanaf ca 695 door de Saksen werd bewoond en dat daardoor de grens tussen

de Oudfrankisch gebleven Twenten en de langzamerhand versaksischte Westfalen ontstond. Een grens die bijna
precies overeenkwam met de latere grenzen tussen Twente en het graafschap Bentheim. De vele plaatsnamen

met het element heri tonen een sterke Twentse/Frankische verdediging met een duidelijk zwaartepunt langs de
oostelijke grens van het huidige Twente. 

In  1188  wordt  de  naam  Entheren  al  genoemd  in  het  goederenregister  van  de  Graaf  van  Dahle.  Jaarlijks
overstromende  beekjes  en  kleine  rivieren  die  een  goede  grassoort  beletten,  zijn  de  aanzet  geweest  tot  de

bedrijfsmatige ganzenhandel en ganzenteelt zoals deze van 1850 tot aan de Eerste Wereldoorlog rond Enter,
Wierden  en  Goor  gepraktiseerd  werd.  Jaarlijks  werden  er  tienduizenden  dieren  in  Twente  en  Duitsland

opgekocht en rond Enter verhandeld met als topjaar 1887 met zestigduizend dieren. In 1188 wordt Enter als
Entheren genoemd. Enthere is een landrug in moerassig gebied. Zo duikt in 1334 de naam Arnoldus Ennethere

al  op,  volgens  Gijsselink’s  toponymisch  (toponymie  is  plaatsnaamkunde)  woordenboek.  In  1381 wordt  de
buerscap  't  Enteren  genoemd in de  leenboeken  het  sticht  Utrecht.  In  1475 noemt de  bisschop van Utrecht

Entharren in zijn grondbelastingregister van Twente. In verschillende eerdere oorkonden wordt als schout van
Tventa  (Twente)  Frethericus  de  Arnethe  genoemd.  Hoewel  de  namen  op  verschillende  wijzen  werden

geschreven, mag verondersteld worden dat de ridder van Arreth en de schout dezelfde persoon is ofwel dat de
schout een zoon is van de ridder. De schout werd door de bisschop van Utrecht benoemd. Frethericus de Arneth

is omstreeks het jaar 1262 als ridder in de Duitse Orde opgenomen. De volkstelling van 1748 geeft voor de
marken Notter, Ypelo, Rectum, Enter en Wierden in totaal duizend honderd tweeënvijftig inwoners. Bron: Ik sin

nun echen Eantersen, Anneke Koers.
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Vandalisme en de nodige slimheid

Het hieronder volgende materiaal werd de  maker van deze site ter beschikking gesteld door de heer Altena die 
het nodige over de geschiedenis van Enter heeft gepubliceerd. Het ging om door de heer Altena gemaakte 
handgeschreven aantekeningen.

68.  Gerrit de Wilde, ged. Ref  20-03-1738 te Enter, overl. te Enter trouwt 08-10-1870 te Enter.
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In 1738 koopt Derk de Wilde samen met Claas Kemna uit Rijssen, op een publieke veiling in Almelo het pand
Hagens in Enter, met de daarbij behorende grond. Dit pand, dat eigendom was van de provincie, werd door de
gelijknamige familie bewoond. De publieke verkoop was het gevolg van achterstallige pacht.  Het pand Hagens
lag op de plek naast het hotel de Adelaar.

De  aankoop  leverde  Derk  de  Wilde  een  hoop  ellende  op. 
Al in de nacht na de aankoop werd geprobeerd brand te stichten in zijn huis. Als de familie  de volgende ochtend
wakker wordt blijkt dat er een gat in de voordeur is gebrand, waarbij het vuur nog smeult. Onder andere ligt er
nog stro bij de deur. Alleen het feit dat het die nacht windstil was, heeft het huis gered. Ook Claas Kemna heeft
die nacht in Rijssen een “doeckjen met peck” bij zijn voordeur liggen. Ook hij had geluk.

In  de jaren 1738 tot  1747 heeft  de familie Hagens  ervoor  gezorgd  dat  heel  Enter  in angst  leefde,  want  ze
terroriseerden iedereen. Berentje Hagens dreigde Derk de Wilde in zijn eigen huis dood te schieten. Overal werd
brand gesticht en als er onenigheid was met een lid van de Hagensfamilie, was het standaardgezegde “dat sij wel
een  stockjen  souden steken”.  Dit  was,  met  andere  woorden  de  dreiging  om brand te  stichten.  Ze  voegden
dan  nogal eens de daad bij het woord en in ieder geval zijn zeven huizen in de as gelegd. Uiteindelijk werd er
door de drost van Twente ingegrepen en kwam de familie Hagens terecht in het tuchthuis te Zwolle.

De moeilijke tijden met de familie Hagens waren voorbij maar nieuwe problemen zouden volgen. De enige zoon
van Derk de Wilde, Gerrit trouwde in in 1770 met Janna Schuitemaker. Wat er precies gebeurde is niet duidelijk,
maar op 20 januari 1771 werd het hele huis van de familie verkocht.  Willem Hegeman uit Driene kocht het huis
met  het  daarbij  liggende  gaardenland,  een  stuk  bouwland  “Het  Hoopstukke”,  twee  mud  bouwland  en  een
dagwerk  hooiland  “Den  Olthofskamp”en  1  dagwerk  hooiland  “het  Brouwersmaatje”  voor  in  totaal
achttienhonderd gulden.  Een paar andere stukken land werden nog aan anderen verkocht.  Willem Hegeman
kocht ook de inboedel, bestaande uit onder andere een brouwketel en brouwkuipen, een grote “wasse ….”, met
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tien halve tonnen, drie spinnewielen met een haspel, twintig telders, zeven tinnen kannen met nog veel huisgerei,
drie roodbonte koeien, een paard en wagen en een schuit met alle zeilen.

Aan  het  eind  van  de  acte  stond  een  eigenaardige  bepaling  :”Willem  Hegeman  verklaart  voorgemelde
aangekochte  goederen  aan  de  voornoemde  verkopers  te  laten,  gelijk  dezen  bekennen  ontvangen  te
hebben”.  Janna Schuitemaker, haar man Gerrit de Wilde en zijn moeder Fenneken Langenhof houden dus het
vrije gebruik van hun verkochte goederen ! Fenneken zou kort daarop, in ieder geval voor 1773, overlijden.

Op 29 juni 1773 verkocht Willem Hegeman de door hem in 1771 gekochte goederen van de weduwe Derk G. de
Wilde aan Jan Wolters Langenhof, een broer van de weduwe de Wilde. Deze verkocht alles op dezelfde dag voor
duizend gulden door aan Gradus Schuitemaker, de vader van Janna Schuitemaker die getrouwd was met zoon
Gerrit van de weduwe De Wilde. Gradus moest daarvoor een hypotheek van duizend gulden van Francois de
Wolf opnemen. Naar de redenen van dit geschuif kunnen we slechts gissen.

Mogelijk  had  dit  te  maken  met  de  rechtszaak  uit  1771  tussen  Gerrit  de  Wilde  Derkgerritszoon  en  twee
kooplieden uit Goor.

Er was namelijk een rechtszaak tegen Gerrit aangespannen door  kooplieden uit Goor. Gerrit werd veroordeeld
maar wilde ook na de uitspraak niet betalen. De twee kooplieden kregen van de Drost van Twenthe toestemming
om Gerrit te laten gijzelen onder de wacht in het Stadhuis van Oldenzaal. Hij werd dan ook door de Schout van
Goor  en  twee  gerechtsdienaren  opgepakt  en  naar  Goor  gebracht  waar  hij  in  afwachting  van  transport  naar
Oldenzaal,  in een logement  de nacht doorbracht.  Hij  werd daarbij  bewaakt  door twee gerechtsdienaren.  Die
bewaking stelde blijkbaar niet veel voor want ’s nachts nam Gerrit de benen. De schout van Goor nam geen
initiatief om Gerrit opnieuw op te laten pakken en de twee kooplieden begonnen een rechtszaak tegen de Schout,
om hem te dwingen Gerrit weer op te pakken. Een hoop gedoe, maar Gerrit was en bleef vrij man !

In dat geval zou het kunnen zijn dat de verkoop een vooropgezette zaak was om er voor te zorgen dat als er
beslag zou worden gelegd, niets te vinden zou zijn. De vreemde bepaling dat er, ondanks verkoop, sprake van
vrij gebruik zou blijven wijst sterk in die richting.

In 1778 overleed Gradus Schuitemaker. Al zijn goederen werden verkocht door de hypotheekhouder, Francois
de Wolf. Weer valt op dat er met de koper familierelaties waren. Het huis, de schuur en de brouwerij waar de
weduwe van Gerrit de Wilde en Janna Schuitemaker woonden, werd opgtekocht door Jan Gerritsz de Wilde, een
zoon van Gerrits vader.  En weer konden de bewoonsters er vredig blijven wonen.

Gerrit  de  Wilde  overleed  voor  1795.  De  volkstelling  van  dat  jaar  vermeldt  Janna  Schuitemaker  als
“kasteleinse”in het pand tegenover de Nederlands Hervormde Kerk.

Op zeker moment verliet Janna Schuitemaker de herberg. Zij overleed in 1823 in het pand met huisnummer 31 in
Enter.
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De kadastrale kaart uit Enter van 1832. Panden of percelen die een link met deze kwartierstaat hebben zijn rood
omcirkeld. Beneden, aan de lnkerkant het huis en de tuin van Frederik de Wilde. Langwerpig, aan de rechter
kant,  de  grond  van  de  familie  Lubbers.  In  het  midden  links  de  tapperij  van  het  echtpaar  De  Wilde  -
Schuitemaker. Helemaal in het midden, als het ware op een eilandje, ligt de N.H. kerk van Enter.

Janna Schuitemaker, ged. Ref 14-10-1748 te Enter, overl 09-03-1823 te Wierden (Enter ) kasteleinse.

Toen haar vader in 1788 overleed werden al zijn goederen door de hypotheekhouder Francois de Wolf verkocht.
Opkoper was een broer van de schoonvader van Janna, die op dat moment zelf al weduwe was, namelijk Jan
Gerritz. De Wilde. Ook hier bleven de bewoners rustig wonen. In 1795, bij de volkstelling van dat jaar, was
Janna kasteleinse in een pand wat toen tegenover de gereformeerde kerk in Enter stond. Bron: Enters Erfgoed.

IJzeroer in Enter 
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Een ijzermolen is een molen die diende voor het aandrijven van installaties voor de bereiding en verwerking van 
ijzer. Dit gebeurde in twee typen bedrijven:

 De molen dreef de blaasbalgen van een vroeg-industrieel hoogovenbedrijf aan. Doorgaans betrof het 
hierbij een watermolen.

 De molen dreef de hamers aan in een smederij of ijzerpletterij.

IJzermolens  komen  onder  meer  voor  in  Oost-Nederland,  en  ook  bij  Enter.  Het  hoogovenbedrijf  aldaar
produceerde ruwijzer uit het plaatselijk aanwezige ijzeroer, ten behoeve van de daarmee verbonden ijzergieterij.
Het reductiemiddel dat in de hoogovens gebruikt werd was houtskool. Als toeslag werd Muschelkalk gebruikt,
dat in de omgeving van Winterswijk werd gewonnen.

Ter hoogte van de brug over de Regge lag de rivierbedding vroeger een stuk noordelijker. Aan de westzijde van
de Voele Maot ligt  een houtwal  waarin grote  hoeveelheden ijzerslakken zijn te  vinden.  Ondergronds in het
weiland in Klein Exo bevinden zich palen, nu afgedekt met grond van een deel van de wal. Kennelijk werd het
water  van de Regge hier  gebruikt  voor het  aandrijven  van een oerstamperij  of  een blaasbalg.  Er werd  een
twaalfde tot dertiende eeuwse kogelpotscherf gevonden. Die zat vastgebakken aan een brok slak. Er was een
ijzermolen, noordwest van de huidige brug over de Regge, ter hoogte van het kasteel (motteburcht) de Koehorst ,
nu de erven Langeler. De molen was uit het jaar 1300 en was van het type onderslag watermolen. Het was een
ijzermolen en werd aangedreven door water. Bron: H. Hagens, Molens Mulders Meesters, 1978.

De  hoogovens  werden  gestookt  met  houtskool  uit  de  bossen  of  uit  speciaal  daarvoor  aangelegde  brede
houtsingels.  Verschillende  watermolens  werden  ingericht  om de blaasbalgen  aan  te drijven en om het  ijzer
verder te bewerken. In de tweede helft van de negentiende eeuw verdwenen de hoogovens en ging men zich
toeleggen op het verwerken van ijzer dat van elders werd aangevoerd.

Alle ingrediënten voor de winning en verwerking van ijzer waren in het gebied rondom de Regge aanwezig. Op
veel plaatsen zit ijzeroer in de bodem. IJzeroer wordt gevormd in de bodem op plaatsen waar ijzerrijk kwelwater
aan de oppervlakte komt. Als het kwelwater verdampt blijft de ijzer in de bodem achter en vormt daar oerbanken
die enkele meters  dik konden worden.  Als  de oerbank vergraven  werd moest  men enige  decennia  wachten
voordat  er  op dezelfde  plek weer  een  winbare  laag was  gevormd.  De oerbanken  zijn  in  de Middeleeuwen
gebruikt voor de bouw van huizen en kerken, maar een belangrijkere toepassing was de productie van ijzer.
Mogelijk gebeurde dit al in de vroege middeleeuwen.

Smalspoor 

Toen Nederland in de oudheid nog een deel van de Noordzee was en de kustlijn grillig en ongenaakbaar ver in
Duitsland lag, woonden geen mensen en van plantengroei was geen spoor te bekennen. De elementen hadden
vrij spel. In de winter stuwden de westerstormen het zeewater op tot gigantische golven. Dan gierde de wind met
de kracht van een orkaan over de kolkende watermassa’s die zich tegen de kust te pletter sloegen. Door het
onafgebroken geweld van wind en water werden slibdeeltjes en zand, jaar na jaar, weggevoerd. Ze kwamen
kilometers verderop op de bodem terecht. Dat proces voltrok zich eeuwen achtereen zodat op sommige plaatsen
een hoge zandrug en elders een dikke leemlaag werd gevormd. De zee werd steeds minder diep en er kwamen
eilandjes. Zo ontstond na vele eeuwen Nederland. Gestadig groeide het land boven de zeespiegel. De mensen die
op de verspreid liggende eilandjes gingen wonen hebben het land bewerkt. Eeuwenoude bossen werden gekapt
om huizen van te bouwen. Het hout werd ook gebruikt als brandhout. De bossen dreigden te verdwijnen en men
ging op zoek naar ander materiaal voor de huizenbouw. Eerst gebruikte men natuursteen. Toen ook dat schaars
begon te worden kwam men op het idee om leem onder hoge temperatuur tot bouwstenen te bakken. Leem was
er genoeg maar door de snelle groei van de bevolking moest men zuinig zijn op de leemlaag. Toen kwam men op
het idee om de leem die diep in de Twentse bodem zat te gebruiken. Er werden putten geslagen waarui men
trapsgewijs de leemlagen naar de oppervlakte bracht. Men ging in de Hoch putten slaan. Enkele jaren voor de
Tweede Wereldoorlog werd door Baan en Ten Hove een smalspoor aangelegd om de leem vanuit de Hoch naar
de Brekeld te vervoeren. De leem werd tot 1946 met de schop (bats) uit de grond gehaald. De karretjes werden
door een paard voortgetrokken en later door een treintje/ voor de Tweede Wereldoorlog werd het leem in de
wintermaanden opgehaald en halverwege gebracht. De stortplaats halverwege werd Janbaasveld genoemd. Het
was een tijdelijke opslagplaats naast het AJC-terrein de Hoch. Na de wintermaanden werd de leem naar het
tichelwerk gebracht. Als eind oktober het vormen van de stenen op het tichelwerk was afgelopen ging men naar
de Hoch om de leemlagen vrij te maken. In Rijssen werd dat ‘blöötn’genoemd. Eerst werden de bomen gekapt
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en dan werd een meter zand verwijderd. Dat zand lag bovenop de leemlagen. Op de foto zie je hoe de mannen
van de Brekeld bezig zijn met het ‘blöötn’ van de leemlagen in de Hoch.

In de vorige eeuw lag er een net van spoorlijnen in de bossen tussen Rijssen en Markelo voor het vervoer van
leem. Deze was nodig als grondstof voor de fabrieken in de regio. Nu is er een museum dat eraan herinnerd. Er
is een kleine smalspoorlijn waarop personen worden vervoer en soms rijden er weer leemtreinen. Ook kunt u
treinen tegenkomen voor het vervoer van boomstammen, turf en steenkool. 

Smalspoor is een weinig bekende vorm van vervoer die nuttig is bij het vervoer van grote hoeveelheden zand en
klei op een slappe bodem, in sterk geaccidenteerd terrein en bij de hedendaagse tunnelbouw. Zo'n honderd jaar
geleden waren er in Rijssen nog zo'n vijftien steenfabrieken, waarvan het aantal in de jaren zestig van de vorige
eeuw tot vier was geslonken.  Vanaf het begin van de twintigste eeuw tot 1964 hadden deze vier steenfabrieken
in Rijssen een smalspoor in bedrijf, om klei van de groeve naar de fabriek te vervoeren. Tussen Rijssen en
Markelo was een smalspoornet ontstaan van zo'n twaalf kilometer lengte.
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Sinds eeuwen worden er in en rond Rijssen stenen gebakken van de leem die hier in de ijstijden is gekomen.
Allereerst werd de leem (of keileem, omdat er zoveel zwerfkeien in worden gevonden) bij de vindplaatsen tot
stenen en dakpannen gebakken. Later ging men de leem over steeds grotere afstanden vervoeren naar de steeds
groter wordende steenfabrieken. Als brandstof voor de veldovens werd turf en hout gebruikt.  Dat was in de
omgeving ruim voorhanden.
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In de eerste jaren kon men zich nog redden met paard en wagen. Maar vanaf 1907 ging het transport tussen
Markelo en Rijssen per spoor. Eerst nog voorzichtig: men kocht rails voor de helft van het traject, toen ongeveer
4 km. In het leemwinseizoen, van april tot oktober, lagen de rails van de Hoch tot de stortplaats. Deze stortplaats
is nu nog te herkennen in het landschap (zie kaart). In de echte campagnetijd, van oktober tot april, werden de
rails van de stortplaats tot de fabriek gelegd. Het waren lichte rails, dus eenvoudig te verplaatsen.

In  Rijssen  waren  er  aan  het  einde  van  de  negentiende  eeuw  ongeveer  vijfentwintig  dakpannen-  en
steenfabriekjes.  Er ontstond in totaal  een H-vormig smalspoornet  van zo’n twaalf  kilometer,  met op enkele
gedeelten dubbelspoor om passeren mogelijk te maken. De dienstregeling was eenvoudig. Volle treinen hadden
voorrang op lege treinen. Als ze elkaar tegenkwamen op het enkelsporige traject, reed de lege trein achteruit tot
een wisselplaats.
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In maart 1966 ging men in de Hoch over tot modernisering. De bagger verdween en het leemtreintje werd op een
zijzpoor gezet.  De bagger  werd  vervangen  door  een  dragline  en vrachtwagens  namen de  plaatst  in  van de
kipkarretjes die jarenlang waren voortgetrokken door een treintje. Voor de meeliftende jeugd op het treintje of in
de kipkarretjes was dit het einde van een mooie belevenis.

Voor de steenfabrieken in Overijssel werd er in 1951 een Centraal Verkoop- en Administratiekantoor opgericht
genaamd ‘Oost-Nederland’.  Oost-Nederland was gesitueerd in Almelo en in de jaren zeventig verhuisd naar
Rijssen. De reden hiervan lag in het feit dat er uiteindelijk van de zeventien Overijsselse steenfabrieken er vier
overbleven in Rijssen, te weten:

Gebroeders Struijk, Heidebloem, 1975, gebroeders Ten Bolscher, 1982, Baan en Ten Hove, 1982 en Smeijers en 
Voortman, 2005.

Voor die tijd ontstond het idee, om naast de laatste overgebleven steenfabrieken, ook ‘vreemde’ stenen  te gaan
verkopen.  Feitelijk  gezien  van  concurrerende  steenfabrieken.  Zo  werd  het  ‘Centraal  Verkoop-  en
Administratiekantoor’ langzaam een echte Steenhandel.

In  de  zeventiger  jaren  werd  Steenfabriek  Heidebloem  van  Gebr.  Struijk  gesloten. In  1982  gingen  daar
achtereenvolgens  achteraan  Gebr.  Ten  Bolscher  (gesloten)  en  Baan  en  ten  Hove  (failliet).  Zo  bleef  alleen
Steenfabriek Smeijers en Voortman over als lokale steenfabriek.

De rol  van  Oost-Nederland is  altijd  geweest  om de  productie  van  de  aangesloten  fabrieken  te  verkopen  in
Nederland, met name aan de bouwmaterialenhandel in Oost-Nederland. Handelaren die zich bij Oost-Nederland 
aansloten, konden rekenen met een korting van  Hfl. 7,50 per 1000.

Aangezien Oost-Nederland  onderdeel  van Smeijers  en Voortman was,  ging het  mee in de verkoop aan  het
 Australische concern BORAL in 1992. Vier jaar later in 1996 werd dit doorverkocht aan het Engelse HANSON.
In 2000 gingen alle fabrieken van Hanson over naar Wienerberger.

Door de jaren heen was Oost-Nederland ondanks de wisselingen gegroeid van één naar vier werknemers. In
2005 werd besloten Steenfabriek  Smeijers en Voortman te sluiten. Hierdoor zou Oost Nederland een andere
locatie  moeten  kiezen. Uit  de  daardoor  ontstane  situatie  is  per  1  januari  2006  Steenhandel  Twenthe  BV
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opgericht en  is  per  1  mei  2006 Steenhandel  Oost-Nederland  opgeheven.  Dit  alles  is  in  goede  harmonie  en
samenwerking  door betrokken partijen  tot stand gekomen.

Het verhaal van Herman Holstege

'Mijn schoonmoeder had hier al af en toe gasten op de boerderij. Ik vond dat wel mooi. Ik sprak met alle gasten.
Later  kwamen er  hele groepen.  De gereformeerde  kerk in Enter  kreeg een  groep  jongens uit  Slagharen  op
bezoek. Ze vroegen aan mij of ze hier konden kamperen. Er waren geen voorzieningen, maar ze namen een eigen
strozak en slaapzak mee. Ze sliepen op de deel. De gasten kwamen alleen zomers. De koeien gingen begin mei
de  wei  in.  Dan  moesten  wij  de  stallen  schoonmaken  en  kon  je  pas  gasten  hebben.  Later  kwam  de
jeugdvereniging uit Enschede met tenten kamperen in het bos. Zij zijn hier wel drie of vier jaar achter elkaar
geweest. In 1969 kregen we een officiële vergunning voor de opvang van gasten van de gemeente.

Op een gegeven moment kwamen leerlingen van de technische school uit Nijverdal hier op de boerderij. Er was
ook leerkracht bouwkunde bij. Hij zei: “Je moet je boerderij verbouwen en mensen onderdak bieden. Daar komt
veel vraag naar.” Hij wilde wel helpen. We zijn met de varkensschuur  begonnen, wat nu het Kamphuis is. Daar
zat vroeger de beerhouderij. De zeugen en de kippen zijn al vrij snel ook weggegaan. Dat was teveel werk. Die
varkens konden ook niet meer vanwege de stank. We hebben die gebouwen ook omgebouwd tot gastenverblijf.

Er  was  hier  in  de  omgeving  verder  geen  gelegenheid  voor  gasten.   Alleen  in  Markelo  zaten  nog  twee
kampeerboerderijen. Dat was ook heel primitief. Wij hebben hier een eigen bos. Dat was in ons voordeel. Dit
gebied  wordt  ook  wel  Hollands  Schwarzwald  genoemd.  De  vroegere  burgemeester  van  Rijssen  heeft  dat
aangepakt. Indertijd had je in Rijssen veel werklozen. De burgemeester wilde dat volk aan het werk hebben. Hij
heeft dat hele bos in de oorlog laten inplanten met lariks en alles. Aan hem hebben wij dat mooie bos aan te
danken. Het volk wilde hier naar toe, want de omgeving is mooi. Ik ken ook kampeerboerderijen midden in de
open vlakte. Daar staat geen boom! Bij de ruilverkaveling heb ik direct gevraagd of ze hier singels langs de weg
wilden aanplanten. Er staan nu prachtige eiken.'
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Een ansichtkaart van de Langenberg rond 1950. Herman staat bij het achterhuis. (collectie Holstege)

'In 1967 hebben we de boerderij verbouwd.  In die oude boerderij konden we niet uitbreiden. Er konden maar zes
koeien staan. Het hele achterhuis is toen afgebroken. Er is een nieuwe stal gekomen. Later is er een nieuw
woonhuis gekomen.  In de stal konden een stuk of tien koeien. In die tijd hebben we ook een melkmachine
gekocht. Dan ging ik met de vrouw in de zomer op de weidewagen naar het land om te melken. Ja, wij wilden
wel vooruit. Ik was de eerste in de hele buurschap met een tractor: in 1956 hebben we een tractor gekocht. De
boeren  begonnen steeds meer  uit  te breiden.  Ze  probeerden  grond bij  te  kopen.  Wij zaten op een gegeven
moment op tien hectare. Dat was toen eigenlijk al aan de kleine kant.

Begin jaren zeventig is de snelweg hier gekomen. Ze hebben er vier jaar aan gewerkt. Het personeel dat daaraan
werkte, kwam hier vaak koffie drinken. Gelukkig kwam de weg net niet over onze grond te liggen. We zijn maar
vijfentwintig vierkante meter kwijtgeraakt. Dat was het puntje van het weiland dat we er hadden liggen. Dat land
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lag wel aan de andere kant van de snelweg. We konden de koeien er niet meer naar toe brengen. Eerder liepen
we er gewoon naar toe, een kilometer of vijf. Door de weg konden we niet meer uitbreiden. Aan deze kant van
de weg was geen land genoeg.

In 1976 zijn we met de koeien opgehouden. Aan een melktank hebben wij nooit gedaan. Het achterhuis hebben
we direct verbouwd tot slaapzalen. Het voordeel was dat we de mensen eerder konden ontvangen. Voor die tijd
moest je, als de koeien naar buiten waren, eerst de drijfmestkelder leegmaken en de stal schoonmaken. Het was
half mei voordat de eerste gasten kwamen. Ze sliepen in de koeienstallen en aten op de deel. In 1987 is het hele
achterhuis eraf geweest en hebben we een nieuw gastenverblijf gebouwd, met kamers voor vier of zes personen.
We wilden eigenlijk het kampeerterrein uitbreiden, maar dat mocht niet van de gemeente. Ons bos ligt in een
natuurgebied. We kregen geen toestemming voor een camping. Daarom hebben we ons gericht op de opvang van
groepen.

Verbouwde boerderij, ca. 1970. (collectie Holstege).

Ergens vond ik het ontvangen van gasten toch mooier dan het boerenwerk. Je hebt meer contacten. Anders zit je
zo alleen. Er is minder te beleven. Ik mag graag onder de mensen wezen; horen wat een ander te vertellen heeft.
Ik had aangetrouwde familie in Elsenerbroek. Die man kwam hier nog wel eens. Hij zei: “Jij hebt het goed
bekeken. Je bent er op tijd bij geweest, want je hebt een lange aanloopperiode nodig om klanten te winnen.”
Kijk, je moet met mensen kunnen omgaan en je moet je omgeving mee hebben. Mijn schoonouders waren er
toen al niet meer en mijn vrouw vond het prima. Ze heeft er ook hard aan meegewerkt, moet ik zeggen.' Bron:
Mijn Stad Mijn Dorp.
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Mobilisatie, soldaten uit Markelo

Mobilisatie 1939 

Over de Tweede Wereldoorlog, een van de grootste conflicten die de mensheid ooit gekend heeft, is al vele
malen geschreven. In de uitgaven van Marclo’s Chronyke is in het verleden verschillende keren aandacht aan dit
onderwerp  besteed.  Echter,  er  is  nooit  veel  geschreven  over  de  mannen  die,  slecht  opgeleid  en  schamel
bewapend, op de ochtend van de tiende mei 1940 het vaderland moesten verdedigen en een goed getraind en
zwaar bewapend leger moesten tegenhouden. Onder deze mannen waren ook vele Markeloërs, die tijdens de
mobilisatie huis en haard moesten verlaten om ergens in hun vaderland de dienstplicht vervullen. Van een aantal
van hen hebben wij kunnen achterhalen waar ze tijdens de mobilisatie waren gelegerd. Familieleden hebben ons
foto’s ter beschikking gesteld en ons verteld hoe hun vader of opa de bange meidagen heeft ervaren. Daarbij
werd ons ook verteld dat hun vader of opa thuis slechts mondjesmaat of in het geheel niet over deze dagen wilde
praten. Opdat zij niet worden vergeten besteden wij in dit aandacht aan hen. 

Rats, kuch en bonen

“de mobilisatietijd”

Dit was de benaming die ons land kreeg in het tijdvak van september 1939 tot mei 1940. Een benaming die voor
de historie bleef behouden. Het werd eveneens versterkt door het lied “Rats, kuch en bonen” dat Lou Bandy in
november 1939 voor het eerst ten gehore bracht en dat in Nederland een hit werd. Dit was dan ook het enige
lichtpuntje dat in de mobilisatietijd gloorde, voor de rest was het kommer en ellende. Naast de beruchte crisis die
er toen heerste kwamen vele bedrijven, neringdoenden enz. in de problemen doordat het manlijk personeel werd
opgeroepen voor de militaire dienst. Vooral in de agrarische sector stonden veel vrouwen, meestal met kleine
kinderen,  er  alleen  voor  om het  boerenbedrijf  te  runnen.  Gelukkig kende men de  “noaberhulp”.  Algemene
mobilisatie De eerste mobilisatiedag begon op 29 augustus 1939 en bracht de gehele krijgsmacht op voet van
oorlog. Zestien lichtingen, die van 1924 tot en met 1938 (geboren in 1904 tot 1920) werden opgeroepen. De
sterkte van het leger liep daardoor op naar 280.000 man. Dat een en ander niet van een leien dakje ging mag
duidelijk zijn. Gevorderd werden: paarden, auto’s fietsen, scholen en diverse gebouwen. Alle gevorderde auto’s
moesten groen/grijs geschilderd worden. Aan de uitrusting van de soldaten mankeerde ook nog wel het een en
ander. Bijvoorbeeld de stafkaarten stamden nog uit de jaren 20. Vaak werd schamper opgemerkt dat Nederland
meer manschappen had dan wapens. Ondanks alles hadden de Nederlandse troepen in de avond van 3 september
hun oorlogsbestemming bereikt. Ondertussen was het Duitse leger op 1 september de opmars in Polen begonnen
(het begin van WO II), en de Russen op 17 september Polen binnentrokken. Een dergelijk Deze eenheid werd
ingekwartierd op de boerderij van Blom aan de IJssel, in Cortenoever gemeente Brummen. Voorste rij, 2 e van
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rechts H.J.Pasman. overmacht was te veel voor de Polen. Op 6 oktober capituleerden zij en werd er een nieuwe
Duits Sowjet grens getrokken.

Drie verdedigingslinies. Hoewel de Markeloërs bij hun opkomst her en der in Nederland gelegerd werden, kwam
het merendeel van hen terecht in de IJssellinie, in de Grebbeberg en in Zeeland. Deze drie verdedigingslinies
zullen wij dan ook wat nader belichten. Ook zullen wij aandacht besteden aan hen die voor 15 mei 1940 als
krijgsgevangene werden afgevoerd en terecht kwamen in een kamp, ver in Duitsland. Van degenen die aan de
IJssel gelegerd waren, wisten een aantal aan de gevangenneming te ontsnappen en kwamen in opgescharrelde
oude burgerkleding,  vroegtijdig thuis.  Dat  in  die meidagen de ongerustheid bij  het  thuisfront  de boventoon
voerde, hoeft geen betoog. Lieve Neef en Nicht Zoals hier boven omschreven moesten dus ook vele Markelose
“jongens” hun gezinnen verlaten om aan het mobilisatiebevel gehoor te geven. Ook Harm Wissink (Koenderink)
kreeg zo’n oproep en werd gelegerd in Rhienderen ter bewaking van de IJsselbrug bij Zutphen. In een brief aan
zijn familie geeft  hij een indruk van zijn dagelijkse bezigheden. Na een felicitatie aan zijn familie i.v.m. de
geboorte van hun dochter vervolgt hij: “Het gaat ons hier overigens best, alleen een beetje hoesten. Het is soms
wel wat koud, maar dat is het overal. We hebben er op het oogenblik wacht bij gekregen aan de IJsselbrug te
Zutphen. Daar gaan we ’s middags met de auto met 15 man, een Sergeant en een korporaal naar toe en blijven er
tot den volgenden middag half twee. De eerste nacht dat we er waren was het ’s nachts zo bar koud op de brug
en dan bovendien een sneeuwstorm. Morgen moet ik er weer naar toe met een andere sergeant. Dat had eigenlijk
niet gehoeven, maar daar de Korporaal, die mee zou gaan met verlof naar huis gaat ben ik zuur. Nu is dat op
zichzelf  niet  zoo slim want  ons wachtlokaal  is  lekker warm en de uren vliegen  er  om. Want het  is  er  een
geweldige drukte op de brug,  want al  het  verkeer  naar  het  Zuiden en naar  Apeldoorn gaat  over de brug in
Zutphen, daar de bruggen in Deventer en Doesburg er laatst uit zijn genomen met de zware ijsgang op de IJssel.
En dan moet U de lange rij van wachtende auto’s eens zien aan weerskanten der brug als die er een halfuurtje uit
is  geweest.  Soms  staan  er  wel  een  dikke  dertig  te  wachten  .  Dan  moeten  bovendien  alle  rijbewijzen
gekontroleerd worden om te zien of het werkelijk Hollanders zijn. Bovendien hebben we er ook een politiewacht
bij gekregen, maar daar hebben wij gelukkig niets mee te doen. Dit werkje knapt de sectie Mortieren op. Dit
hebben  die  jongens  zelf  bedorven.  Zaterdag  werd  er  bij  de  gewone  soldij  ook menagegeld  uitbetaald,  met
terugwerkende kracht van 1 december. Toen hebben er enkele in een café de boel kapot geslagen en iemand
beledigd. Hiervoor is er een heele groep gestraft met streng arrest. Dus jullie bemerken nu wel, dat wij er een
heele boel werk bij hebben gekregen. Het is te hopen dat het weer spoedig veranderd en dat die sneeuw weg
gaat, dan wordt het voor ons ook beter en bovendien voor ons allen, want al het werk hoopt zich op. Nu weet ik
verder geen nieuws meer. Hartelijke groeten en sterkte toegewenscht aan Moeder en kind.” 
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Zoals Harm Wissink het thuisfront op de hoogte hield, deden dat alle Markelose “jongens”. Ze waren allemaal
niet even schrijflustig, getuige bijgaande briefkaart die wij van familieleden ter inzage kregen.

In Overijssel en Gelderland kreeg Nederland op 10 mei vanaf 3.44 uur te maken met het binnentrekken van de
207e  en  227e  Infanterie-Divisie  van  het  Duitse  leger.  Van  ons  grensbataljons  hadden  de  Duitsers  weinig
weerstand te duchten en zo konden ze snel oprukken richting IJssellinie. Achter deze linie had het Nederlandse
Veldleger zich ingegraven. Bij dit veldleger waren heel wat Markelose mannen ingedeeld. De IJssellinie was
ingericht als voorpostenlinie, waar de vijand zolang moest worden tegengehouden dat het grootste deel van de
Nederlandse strijdkrachten zich terug kon trekken achter de Grebbelinie. Van de Duitse troepen was de 227e
Infanterie-Divisie opgesplitst in drie aanvalsgroepen, waarvan de Schnelle Gruppe Nord, onder bevel stond van
Sepp Dietrich, de beruchte commandant van de SS Leibstandarte “Adolf Hitler”. Deze groep had tot taak de
bruggen bij Zwolle en Deventer zo snel mogelijk te veroveren. Door de vele vernielingen onderweg was de
groep pas om 12.05 uur in Deventer en zien dan dat de brug over de IJssel is opgeblazen. De Markeloër Bernard
Tempelman zit in de eenheid van het Nederlandse leger die deze klus klaarde om daarna te vertrekken richting
de Grebbelinie.  Van daaruit  vertrekken  ze naar  Zegveld  in  de  buurt  van Woerden.  De stad Zutphen  en de
bruggen daar waren het doelwit van Schnelle Gruppe Mitte, terwijl ten zuiden daarvan de Schnelle Gruppe Sud
de IJssel moest proberen over te steken. Deze twee groepen waren om 8 uur al bij de IJssel. Ook zij moesten
echter constateren dat alle bruggen over IJssel waren vernield. 
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De  toenemende  expansiedrift  van  de  Nazi’s  eind  dertiger  jaren  bracht  de  Nederlandse  regering  ertoe  een
verdedigingsgordel – de IJssellinie- aan te leggen. Tussen Arnhem en Kampen zijn in 1939 ca. 250 kazematten
gebouwd. Hiervan stonden er 36 in het Brummense gedeelte van de IJssel. Deze kazematten waren armzalig
toegerust, men kon er niet in slapen. Hoewel sommige toegerust waren met drie schietgaten, was er slechts één
mitrailleur beschikbaar.

2e rij van boven: (1) J.A. Wagenaar, (4) J.H. Dijkink, (6) J.H. Sligman

De soldaten van het 35e Regiment Infanterie die deze kazematten bemanden sliepen op de nabije boerderijen
zoals Reuversweerd en Blom. Zo ook soldaat Gerrit Jan Assink – mitraileurschutter - uit Markelo (Elsen) die bij
Blom  in  Cortenoever  (gemeente  Brummen)  ingekwartierd  werd.  Omdat  2e  rij  v.boven,  1.  A.Wagenaar
4.J.H.Dijkink, 6.J.H.Sligman B.J. Tempelman als kok in militaire dienst,staand tweede van rechts alle bruggen
waren  opgeblazen  beslist  de  Duitse commandant  Fridrich  Zickwolff  van de Schnelle  Gruppe Mitte  om ten
zuiden van Zutphen met rubberbootjes de IJssel over te steken. Om 11.20 uur gebeurde deze oversteek om gelijk
in het spervuur van het Nederlandse 35e Regiment Infanterie terecht te komen. Aanvankelijk brachten zij de
Duitsers zware verliezen toe, doch verschillende kazematten werden door de Duitse artillerie uitgeschakeld .
Uiteindelijk begonnen enige Duitse troepen om 14.15 uur een bruggenhoofd te bouwen op de andere oever. De
volgende  dag kwam er  een  roemloos einde  aan  het  leger-  onderdeel  bij  Brummen.  Ze  moesten  de wapens
inleveren en gingen in krijgsgevangenschap. Per trein werden ze afgevoerd naar kampen ver in Duitsland. Gerrit
Jan Assink komt terecht in het krijgsgevangenkamp Stalag III B bij Stettin in Polen. 
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De oversteek zoals in de buurt bij  Zutphen vindt ook plaats bij Doesburg.  Hier was Hendrikus Olijdam uit
Markelo (Elsen). Hij behoorde tot de 1e compagnie IIe bataljon, 35e regiment infanterie en bemande met een
aantal anderen een stuk veldgeschut. Bij het eerste treffen met de Duitsers werd dit veldgeschut na een twintigtal
schoten door een voltreffer van de vijand uitgeschakeld. Van de stuksbemanning sneuvelden er vier waaronder
Olydam. Krijgsgevangene Hoewel we veel foto’s hebben van verscheidene Markeloërs die in 1940 in dienst
waren, hebben wij slechts van een klein aantal de zekerheid dat zij gelegerd waren bij het veldleger achter de
IJssellinie. Dit waren ondermeer Hendrik Jan Pasman (Lochemseweg), Jan Molenaar (kleinzoon van Van Dam
eigenaar Buursink molen), Herman Tijink (Elsener-broek), Arend Jan Tjoonk (Markelo), Jan Hendrik Dijkink
(Dijkerhoek), Harm Wissink (Koondrik), Jan Zwiers (De Boa). Behalve Tjoonk en Dijkink die zichich aan de
krijgsgevangenschap wisten te ontrekken, werden de overigen afgevoerd naar het krijgsgevangenkamp Stalag II
A bij Neubrandenburg. Na zes weken gaf Hitler het bevel dat ze weer naar huis mochten en ze arriveerden
haveloos en ondervoed weer terug naar hun woonplaats. Dat er in die dagen ook grote ongerustheid heerste bij
een groot deel van de bevolking blijkt ook wel uit een gedicht van Johanna van Buren: 
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v.l.n.r : J.W.Stoelhorst, J.H.Vruwink en G,Rohaan, G.J. Assink staand rechts achter 

Hee lèèft nog 

Va geet is effen op ’t poskantoor an, De jonge achter ’n Iessel, niks heurt ze der van. Va hef toch biej zette zon 
bittern verlangs, En moder, de lippen dee viddert eer mangs. Zee hoalt zich kredoat en warkt nerig verdan, Mar 
noew en dan kriegt ze ’t toch effen deran. Woerdoanig of ’t wèèn zal, misschien is e dood Iej könt ’t nog neet 
weten, mangs kriegt ze weer mood. Woer of toch de tiedinge zoolange blif? Misschien hef e naens ginne kaans, 
det e schrif. Dan heurt ze, det ’n aander ne kaete al krig, Misschien, det op ’t postkantoor eets veur eer lig. 
Gelieke met va kump de bode an wal, Den gauw zienen poszak is löög schudden zal. Vooraan zittend met 
gekruiste armen Molenaar Gelukkig, ne kaete, hee krig um en les: De jonge is gevang’ne, mar alles is bes. Hee 
sprink op de fietse en jach hädde noa ’t huus, “Gelukkig, hee lèèft!” En eets lichter wödt ’t kruus.  Johanna van 
Buren
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J.H. Lubbers

De slag om de Grebbeberg ligt al weer vijfenzeventig jaar achter ons. Voor hen
die de bange meidagen van 1940 niet bewust hebben meegemaakt, wordt deze
periode  steeds  meer  een  stuk  wereldgeschiedenis.  De  herinnering  aan  de
gevechten rond de Grebbeberg en de vele doden, die daar een laatste rustplaats
hebben  gevonden,  zal  geleidelijk  aan  steeds  verder  vervagen.  Veel  aandacht
hebben ze nooit gekregen, de mannen die met gebrek aan wapens en soms met
gebrek  aan  goede  leiding de  veel  sterkere  vijand  moesten  tegenhouden.  Toch
mogen wij het niet vergeten. Wij weten dat zes Markeloërs in de Grebbe-linie
waren  gedetacheerd,  echter  niet  precies  waar  ze  gelegerd  waren  en  bij  welk
onderdeel  ze  waren  ingedeeld.  Van  een  onderdeel,  1e  batterij  III  afdeling  8e
Regiment Artillerie, afgekort I-III-8 R.A. waarin ondermeer Jan Lubbers dienst
deed, is iets meer bekend doordat de reserve-kapitein H.Ballot van deze batterij
een  dagboek  bijhield.  De  verschillende  gegevens  konden  we  achterhalen  met
medewerking van Stichting De Grebbe. Veel is er gezegd en geschreven over de
meidagen  op  en  rond  de  Grebbeberg.  De  commandant  van  het  veldleger

Luitenant-generaal der infanterie J.J.G. Baron van Voorst tot Voorst verwoorde deze mei-dagen als volgt: ”De
Grebbeberg  in  bijzonder  zal  tot  in  lengte  van  dagen  voor  verscheidene  onderdelen  die  daar  streden,  een
monument vormen van de onversaagdheid en moed van hen die plicht en eer stelden boven hun leven”. 

Op 29 augustus 1939 begint de algehele mobilisatie. De staf die al enkele dagen eerder is opgeroepen heeft de
handen vol om de komst van “de ouwe hap”in goede banen te leiden. Alle soorten dialecten passeren het bureau,
terwijl het met de uniformen van de meesten treurig is gesteld. Ook de militaire vormen zijn bij velen in het
“vergeetboek”geraakt. Graden en rangen zijn voor sommigen nog maar vage begrippen. Velen hebben moeite
om te onthouden dat ze bij I-III-8 RA zijn ingedeeld. Nadat ze naar hun kwartieren zijn gebracht worden ze aan
het  werk  gezet.  Voor  de  staf  de  taak  om orde  in  de  chaos  te  scheppen.  Met  de  gebruikelijke  Hollandse
nuchterheid lukt dit vrij aardig en op 1 september (de dag waarop de Duitsers Polen binnenvallen) staat de groep
marsvaardig en wordt zij ingevoegd in de colonne, die de IVe divisie vormt. De mars gaat naar Rhenen waar de
kwartiermakers klaar staan om elk onderdeel zijn leger- ingsgebied aan te wijzen. De 1e batterij wordt gelegerd
aan de Cuneraweg en Jan Lubbers wordt ingekwartierd bij de familie Van de Schreur aan de Cuneraweg 268 in
Rhenen. 
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Vooraan staande J.H. Lubbers 

Door de hogere legerleiding wordt de I-III het stellinggebied aangewezen dat is gelegen in het bosperceel “de
Lijstereng”. Dan begint voor de groep het bouwen van de stelling, onderkomen en oefeningen. Ook moet er
geoefend worden in verduistering en luchtalarm, terwijl de eerste verloven worden toegekend. Dit gaat zo door
totdat op 9 april 1940 alle verloven worden ingetrokken, de spanning stijgt want de Duitsers zijn Denemarken
binnengevallen en beginnen een campagne tegen Noorwegen. Nadien stijgt de spanning zodanig dat die op 7 mei
ernstige vormen aanneemt. In de nacht van negen op tien mei trekken eindeloze colonnes infanterie naar hun
stellingen.  Dan komt het bericht  binnen dat  de Duitsers  de grens hebben overschreden en dat Nederland in
oorlog is. Bij de batterij is ondertussen hard gewerkt en de batterij is gereed om te vuren. De 10e mei blijft het
nog behoorlijk rustig maar op 11 mei komt het bevel om de toren van de oude Kerk in Wageningen te beschieten
waar zich Duitse waarnemers hebben genesteld. Naarmate de dag vordert, rukt ook het Duitse leger op en komen
de  stellingen  wat  meer  onder  vuur  te  liggen.  De  volgende  dag,  12  mei,  wordt  er  flink  geschoten  richting
Grebbeberg en grote rookwolken stijgen op. Die dag komt bij de groep het bericht binnen dat men verdacht moet
zijn op parachutisten in Nederlandse uniformen, die Nederlandse krijgsgevangenen als dekking gebruiken. 

 links onder Broekkamp

Maandag 13 mei wordt de strijd om de Grebbeberg heviger.  Met het  aanbreken van de dag wordt door de
infanterie  een tegenaanval  uitgevoerd  met ondersteuning van de artillerie.  Deze tegenaanval  loopt dood. De
Duitsers hebben ook meer versterking aangevoerd.  Begeleid door een Jan Ooms verkenningsvliegtuig wordt
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langzaam  maar  zeker  de  gehele  Grebbelinie  onder  vuur  genomen.  Later  op  de  middag  komt  het  bevel:
“vuurmonden onklaar maken”. Verbazing en ongeloof op de gezichten van de manschappen, die bleek zijn van
de slaap, ongeschoren en ongewassen, doch nog kalm en vastberaden. Ze beseffen dat dit het begin van het einde
is. ’s Avonds begint de afmars uit de stelling richting Elst. Knielend links Broekkamp Inmiddels is het 14 mei
geworden.  Na  veel  oponthoud  belanden  ze  uiteindelijk  in  Benschop.  Na  vele  wederwaardigheden  komt
uiteindelijk het bericht: “Nederland heeft gecapituleerd”. De berichten die de manschappen daarna horen zijn
niet zo best, Rotterdam gebombardeerd, in Zeeland wordt nog doorgevochten, enz. Later op de dag komen de
eerste burgers opdagen, op zoek naar vaders, zoons, verloofden etc. Nadat ze terug gecommandeerd zijn naar
hun oude stelling, gaat op 28e mei de eerste helft van de batterij naar huis. Zoals het deze eenheid is vergaan,
verging  het  allen die in  de  Grebbelinie  gelegerd  waren,  ook onze Markeloërs.  De I-III  8  R.A.  geboren  24
augustus 1939, sterft op 15 juni 1940. Op 22 november 1939 werd tijdens een feestavond voor de soldaten een
optreden  verzorgd  door  het  echtpaar  Doorenbosch.  Die  avond ontvingen  zij  bericht  dat  hun  zoon,  die  een
opleiding voor jachtvlieger  volgde,  met  zijn  vliegtuig  verongelukte.  Na de  strijd  op de  Grebbeberg  schreef
Clinge Doorenbosch het volgende gedicht: Oorlogsherinneringskruis In 1947 ontving een aantal militairen, die
mei 1940 gelegerd waren in gebieden waar zwaar gevochten is, een “Oorlogsherinneringskruis”. Dit kruis werd
op 16 maart 1944 ingesteld en was een algemene onderscheiding voor allen die in de oorlog tegen Duitsland,
Japan en hun bondgenoten hadden gevochten.

Deze militairen dienden in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en een goed gedrag te hebben getoond.
Aan het kruis waren een aantal gespen verbonden. Eén gesp gold voor algemene krijgsverrichtingen, meerdere
gespen voor bijzondere krijgsverrichtingen. Jan Lubbers uit Markelo, zoals bovenstaand omschreven, heeft een
dergelijk kruis ontvangen. Wellicht hebben meerdere Markeloërs een dergelijk kruis ontvangen wat echter niet
bij ons bekend is. In augustus 1940 ontving Jan Lubbers een speld van de kapitein die het bevel voerde over de
batterij waar Jan bij ingedeeld was. Hieronder laten wij enkele regels volgen uit de begeleidende brief:
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 …Veel hebben wij te zamen tot den 15en Juni 1940 toen onze batterij weder ophield te bestaan doorgemaakt,
lief  en leed enz. …Al dien tijd onder  steeds wisselende aspecten  hebt Gij  opgewekt  naar  beste kunnen en
vermogen Uw land gediend. Veel is in dit jaar veranderd, maar één blijft en dat is, dat ik trotsch was en de
commandant te hebben De Grebbeberg De Grond van de Grebbe vertelt niet alleen Cunera’s gewijde historie;
De Grebbegrond zingt,  door de eeuwigheid heen van Vaderlandsliefde  en glorie.  De Grond van de Grebbe
vertelt van de moed van hen, die hun leven daar gaven; De Grebbeberg is er gekleurd door het bloed van hen, die
daar  rusten in graven.  De Grond van de Grebbe vertelt  van een tijd  van Vaderlandsliefde,  vertrouwen.  De
Grebbegrond spreekt van wanhopiger strijd, Zij  luisterden…de handen gevouwen. De Grond van de Grebbe
vertelt van geween, van droefheid, verdriet en van tranen; De Grebbegrond troost: het is God, God alleen Die ’t
mensenlot leidt in zijn banen. De Grond van de Grebbe is gastvrij en zacht voor hen, dier daar stil samen wonen;
De Grebbegrond heeft rust en vrede gebracht voor Nederlandse dappere Zonen. Clinge Doorenbosch 

Machtiging tot het dragen van het oorlogsherinneringskruis mogen zijn van deze goede Batterij, die met eere en
in letterlijk zin den vuurproef heeft doorstaan. Ik moge U daarom als herinnering dit souvenir aanbieden. Ik hoop
dat U dit embleem van ons wapen zult dragen als teeken van de onverbrekelijke band die tusschen ons allen van
de 1e Batterij voor eeuwig is gelegd. Mannen van I-III-8 R.A. het ga U en de Uwen allen wel. De Kapitein
H.Ballot. 

Strijd in Zeeland 

Na de capitulatie op 15 mei 1940 moet, op last van de naar Londen uitgeweken Nederlandse regering, ons leger
in  Zeeland  door  blijven  vechten.  Dit  omdat  Franse  troepen  ons  via  België  en  Zeeuws-Vlaanderen  te  hulp
schieten. De gevechtshandelingen verplaatsen zich dan ook naar Zeeland waardoor (voor zover wij weten) ook
twee mannen uit Markelo te weten, Jan Nijkamp (Reint) en Wim Klumpers, in de frontlinie terecht komen. De
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eerste  oorlogsdagen  De Vlissingse  haven en het  marineterrein  zijn  de  belangrijkste  doelen  in  Zeeland.  Het
militaire  vliegveld  Souburg  wordt  op  10  mei  1940  al  om  half  vijf  in  de  ochtend  aangevallen  door  drie
Messerschmitts 110. In Londen opent de Nederlandse marine-attaché een verzegelde envelop met daarin een
instructie  om  aan  Engeland  steun  te  vragen.  Als  minimum  wordt  aan  Engeland  verzocht:  één  divisie,
luchtafweergeschut  en vliegtuigen ter  verdediging van Zeeland.  Aan dit  verzoek wordt niet  voldaan. Franse
troepen worden ingescheept  in Duinkerken om Nederland  te hulp te  schieten. Op 11 mei komen de Franse
schepen aan in Vlissingen. Nederlandse mariniers graven zich daar bij in bij de buitenhaven. Dit om komende
konvooien te  kunnen beschermen tegen  Duitse Luchtaanvallen.  Op zondag 12 mei wordt  voor het  eerst  de
Vlissingse binnenstad en het havengebied gebombardeerd. 

Op 17 mei dringt de Duitse Waffen-SS Divisie Standarte Deutsland door tot aan de Sloedam. De Nederlandse
militaire beginnen nu militaire installaties onklaar te maken. Noch diezelfde dag vallen de eerste Duitse troepen
Walcheren  binnen.  De  te  hulp  geschoten  geallieerden  vluchten  over  de  Schelde  richting  Duinkerken.  De
Middelburgse burgemeester vraagt de Franse commandant om een staakt het vuren, bang voor de vernietiging
van de stad en de vele burger slachtoffers. De Franse commandant weigert. De bevolking verlaat inmiddels de
stad. Vrijdagochtend om 10 uur beginnen de bombardementen en de beschieting van de stad. Een groot deel van
de binnenstad brandt af. De Fransen troepen trekken zich al vechtend terug naar Vlissingen. Rond 14:00 uur op
17 mei moet de Franse schout-bij-nacht Platon aan de leiding melden dat Walcheren verloren is, men kan alleen
nog proberen zo veel mogelijk troepen over te zetten naar Zeeuws-Vlaanderen. Op dezelfde dag voltooien de
Duitsers de bezetting van Schouwen-Duiveland. Na het vertrek van de Fransen is de verdere verdediging van
Walcheren zinloos geworden. De leiding besluit tot capitulatie van Walcheren, inclusief NoordBeveland. Op 18
mei ontwapenen de Duitsers de daar overgebleven Nederlandse troepen. Duinkerken Omdat België ook zwaar
onder druk staat, besluit de leiding de in Zeeuws-Vlaanderen gelegerde Nederlandse troepen te verzamelen in
Duinkerken. Alleen de Fransen en een kleine troepenmacht blijven achter in Zeeuws-Vlaanderen. Al gauw blijkt
dat  te  leiden  tot  spanningen  tussen  de  W.Klumpers  Nederlanders  en  Fransen,  waarbij  de  Fransen  de
Nederlanders  vaak aanzien voor Duitsers.  Bij  dit  soort  misverstanden vallen enkele doden.  Op verzoek van
generaal-majoor Beaufrère trekt het Nederlandse bataljon terug. Op 19 mei om ongeveer 21:00 uur verlaten de
laatste Nederlandse militairen het Nederlandse grondgebied in Europa. Na een korte gevangenschap kunnen de
overigen naar huis terugkeren, evenals alle andere her en der in Nederland gelegerde militairen. De strijd die zij
met ere hadden gestreden, was voorbij. Eenmaal thuis sloten zij die periode af en wilden er vaak niet weer aan
herinnerd worden. 
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Midden staand (licht tenue) Jan Nijkamp (Reint)

Zij stonden toen paraat... 

Dit is een regel uit een van de vele liedjes die in de oorlog werden gezongen:

 ...Zij stonden toen paraat En vochten samen hand in hand Al voor het vaderland. 

Deze mannen die toen paraat stonden zijn eigenlijk een vergeten groep. Na de capitulatie kregen zij te maken
met onderdrukking en terreur.  Verschillende van hen kwamen in het verzet terecht.  Een deel  werd opnieuw
krijgsgevangene, terwijl anderen als dwangarbeider naar Duitsland werden afgevoerd. Van een aantal van de
Markelose mannen hebben wij, met medewerking van de betreffende familie, foto’s in ons bezit gekregen, die
wij als een soort eerbetoon hieronder plaatsen.
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Op 10 mei 2018 zal het achtenzeventig jaar geleden zijn dat het zwaar bewapende Duitse leger Nederland binnen
viel en de Nederlandse soldaat een ongelijke strijd moesten leveren. Een strijd waarvan Generaal Winkelman na
de capitulatie in zijn toespraak zegt: Wij hebben de wapens moeten neerleggen omdat het niet anders kon. Allen
waren vastbesloten ons vaderland te verdedigen tot het uiterste. Onze soldaten hebben gestreden met een moed,
die  onvergetelijk  zal  blijven.  Maar  de  strijd  was  te  ongelijk.  Onze  troepen  stonden  tegenover  technische
middelen, waartegen de grootste menschelijke moed niet is opgewassen. Bij duizenden zijn zij gevallen voor de
vrijheid van Nederland. Bron: de Hofmarken.

De reden waarom de dienstplichtigen opgeroepen werden was niet dat de bezetter bang was dat ze zich aan
zouden sluiten bij de geallieerden als die de aanval zouden openen, of dat ze bang waren dat soldaten zich aan
zouden sluiten bij het verzet. De echte reden was het gebrek aan arbeidskrachten in Duitsland omdat de Duitse
arbeidskrachten zelf in het leger moesten dienen.

Op 29 april 1943 ontvingen alle dienstplichtigen een oproep van de Wehrmachtbefehlhaber generaal Friedrich
Christiansen om zich te Amersfoort of Assen te melden. Radio Oranje riep op geen gehoor te geven aan deze
oproep. Velen meldden zich niet of trachtten onder te duiken, maar dat was niet mogelijk voor ieder van de
ongeveer 300.000 mannen die het aanging.  Uiteindelijk melden zich maar zo’n 11.000 Nederlanders  en die

101



werden in 1943 afgevoerd naar  Stammlagers  (‘Stalags’).  Velen van hen konden vrijstelling krijgen,  wegens
verklaringen van 'onmisbaarheid bij werk dat van belang is voor de oorlogvoering' ('kriegswichtig' in het Duits).

De protesten tegen het bevel

In Twente en andere delen van het land braken uit protest tegen deze gedwongen wegvoering, stakingen uit.
De April-meistakingen in 1943 waren een serie spontane stakingen tegen een oproep van krijgsgevangenschap
aan Nederlandse militairen en een van de grootste manifestaties van onvrede in Nederland tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Na deze stakingen nam het verzet en de onderduik sterk toe, en lieten de Duitsers de hoop varen
dat met Nederlanders makkelijk samengewerkt kon worden en verhardden de bezetting. De aanleiding tot de
stakingen was de bekendmaking op 29 april 1943 dat Nederlandse oud-militairen (die gevochten hadden in mei
1940) zich moesten melden voor krijgsgevangenschap en arbeidsinzet in Duitsland. Die onverwachte oproep aan
300.000 militairen sloeg in als een bom. De deportatie van Joden had al in juli 1942 een aanvang genomen, maar
de  gevolgen  werden  in  1943  steeds  duidelijker.  Ook  werd  de  Arbeidsinzet  ingevoerd.  Als  gevolg  van  de
stakingen  werden  veel  radio's  in  beslag  genomen  door  de  Duitsers.  Dit  leidde  tot  stakingen  in  Hengelo
(Overijssel)  bij  de  machinefabriek  van  Stork  en  andere  fabrieken  op  het  platteland  van  Noord-  en  Oost-
Nederland. Als een lopend vuurtje verspreidde de staking zich over bedrijven in het noorden, oosten en zuiden
van het land en in de Zaanstreek zoals Bruynzeel, de Blikfabrieken, Albert Hein, Verkade en Duyvis waarvan
veel (vrouwelijk) personeel in Amsterdam woonde. Boeren voerden ook actie: ze leverden geen melk aan de
melkfabrieken.  Daarom heet  de april-meistakingen ook melkstaking.  Bijzonder  fel  was  ook de reactie  in  de
Mijnstreek in Zuid-Limburg, waar de staking gesteund werd door de Rooms-katholieke Kerk. Een teleurstelling
voor de stakers was dat de Nederlandse Spoorwegen bleven rijden. Ook bleef het stil in en rond Amsterdam,
waar men de bloedige nasleep van de Februaristaking (1941) nog vers in het geheugen had. De Duitse bezetter
reageerde  ook op deze staking met  harde  hand.  De opperste  politiechef  in  Nederland,  de SS'er chef  Rauter,
kondigde  het  politiestandrecht  af.  Daarbij  konden  'verdachten'  meteen,  zonder  vorm  van  proces,  worden
doodgeschoten. Van Groningen tot Limburg werden stakers gearresteerd. Daarbij vielen in 175 doden, ongeveer
80  bij  executies  en  verder  bij  beschietingen  op  straat.  De  namen  van  de  doden  werden  op  plakkaten
bekendgemaakt. De staking eindigde op 5-6 mei 1943.

De april-meistakingen vormen een keerpunt tijdens de bezetting. De Duitsers beseften dat de Nederlanders niet
meer voor hun zaak te winnen waren. Het verzet nam toe, en het grote onderduiken begon. Dit omslagpunt in de
oorlog in Nederland kwam na een omslag in de Tweede Wereldoorlog, namelijk de nederlaag van de Duitsers
tegen de Russen bij Stalingrad, aan de Wolga. Op 3 februari 1943, hadden de nazi's in Duitsland en de bezette
gebieden een periode van drie dagen openbare rouw afgekondigd. Bron: De Hofmarken.

Dionysiuskerk, Rijssen 

Na de Reformatie restte de rooms-katholieke kerk een marginale positie. De overheid begunstigde de Nederduits
Gereformeerde kerk; de vrijheid van andere religieuze stromingen werd ernstig beperkt.  De roomsen gingen
ondergronds. Ze kwamen samen in schuilkerken, op het Leyerweert, bijvoorbeeld. Er bestaat een oud rooms-
katholiek doopboek uit de tijd dat iedereen zich moest laten dopen door de predikant. Een dubbele boekhouding,
dus. Er waren ook ongeregeldheden: "de pape Lefers" had met een ganzenroer door de "glazen" van de predikant
Melchior  van  Benthem  geschoten.  Even  was  er  soelaas,  toen  Bisschop  Bernhard  van  Galen  de  oostelijke
gewesten onveilig maakte. Toen werden de rollen omgedraaid; de predikanten vluchtten, Joannes Swerinck was
toen 2 jaar pastoor. In 1678 werd de vrede van Nijmegen gesloten en waren de protestanten weer de baas.

De rooms-katholieken kregen het moeilijker toen het drostenambt in handen kwam van Van Heiden Hompesch
in Ootmarsum. Dat was een felle "papenjager", die zich veel haat op de hals haalde van de katholieken en van de
boeren die drostendiensten moesten verrichten. Zo werd de Rijssense pastoor Theodorus Ensman, broer van
Henricus  Ensman,  pastoor in Oldenzaal,  zwaar beboet.  Maar de Franse  Revolutie  bood uitkomst.  Er kwam
vrijheid en gelijkheid,  en och, in Rijssen kon men alle dogmatische verschillen opsommen, maar men bleef
gemoedelijk met elkaar omgaan. Ensman werd oud, 91 jaar; hij overleed in 1824.
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Tijdens zijn rondreis door Overijssel in 1809 bepaalde Lodewijk Napoleon, de koning van Holland, dat diverse
katholieke gemeenschappen de oude kerk in die plaats terugkregen. Dat gold bijvoorbeeld voor Oldenzaal en
Haaksbergen. De katholieken in Rijssen kregen de Schildkerk niet terug, maar wel een subsidie van f 6.000,‒
voor de bouw van een nieuwe kerk. De gemeenschap bouwde een Waterstaatskerk, die zoals in vroeger tijden
naar St. Dionysius genoemd werd. De rooms- katholieken uit Enter splitsten zich, ondanks de bezwaren van
pastoor Ensman, in deze tijd af. Rijssen moest nu met Rectum, Notter en Ypelo op eigen benen staan.

In 1924 werd de Waterstaatskerk afgebroken en een jaar later werd de huidige Dionysiuskerk feestelijk ingewijd.
Deze  kerk  is  in  neogotisch  stijl  gebouwd.  Inmiddels  had de katholieke  gemeenschap steeds  meer  structuur
gekregen:  er  waren  kapelaans  gekomen,  een  eigen  begraafplaats.  De  zusters  van  Schijndel  hadden  hun
opwachting gemaakt, ter ondersteuning van de kleuter- en meisjesschool, in 1909 kwam er al een Jongensschool,
voorts  een  rooms-katholieke  Boerenleenbank,  een  Henricusgesticht,  wijkverpleging,  het rk-rusthuis,  de
Parkstede en het St. Jozefgebouw. Met name pastoor Peters heeft zijn sporen nagelaten: toen hij op hoge leeftijd
stierf, was hij 46 jaar verbonden geweest aan de parochie waaraan hij ziel en zaligheid besteed had. Bron: Canon
van Rijssen.

Biografie - The Twentina Jacks - Enschede
Halverwege de jaren vijftig kwamen veel mensen uit Indië naar Nederland. Zo ook de families Mariën en van
Helden. D e broers Edward en Richard Mariën en Chris van Helden konden de muziek die op dat moment op de
radio te horen was, zoals bigbands, ragtime, jazz, country en Nederlandstalig zoals “als ik tweemaal op mijn
fietsbelbel” niet meer aanhoren en tot hun geluk kon op de zwakke buitenlandse zenders nog net de nieuwe
muziek worden gehoord van Bill Haley and the Comets en van Buddy Holly, de nieuwe stroming, de rock 'n roll.

Ze wilden graag een gitaar kopen, maar de prijzen waren ook toen niet mis. Chris zat op school en verrichte in de
vakanties werk bij de fabriek van Rigtersbleek en ook werkte hij bij de fietsenstalling bij het station in Enschede
en kon zowat geld sparen. Met het gespaarde geld op zak ging hij naar Amsterdam en in een muziekwinkel zag
hij een prachtige Höfner gitaar en had net genoeg gespaard om er zelfs twee te kopen. Van familie en van elkaar
werden de eerste drie akkoorden geleerd.  Zo werd het G-akkoord 1 kruis genoemd, E-akkoord 4 kruis en het C-
akkoord was naturel. Het spelen ging steeds beter en het groepje werd uitgebreid. In die tijd werd met subsidie
een jeugdhonk opgericht in Enschede. Deze vereniging werd Twentina genoemd. De Indische Nederlanders die
daar kwamen werden de Enschede “gang” genoemd. Ook Chris en de anderen kwamen hier veel. En speelden
daar de ingestudeerde muzieknummers op hun Höfner gitaren, niet met plectrums, maar met luciferstokjes en het
klonk geweldig.
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In de weekends was er veel muziek in het Volkspark, dansmuziek met accordeons waarop de weinige bezoekers
dan konden dansen. Toen er een weekend geen orkest optrad, vroegen de Twentina’s of zij mochten optreden.
Dat gebeurde en binnen de kortste tijd stond het zwart van de mensen die luisterden naar b.v. “Guitar Boogie” en
andere nummers, nog steeds gespeeld met luciferstokjes. Het werd een groot succes.

Inmiddels was de naam The Twentina Jacks aangenomen - het is 1958- en kwam er landelijke bekendheid. Zo
was er een optreden in Zaandam gepland. De band ging er op geleende bromfietsen naar toe, met de gitaren,
drums en contrabas en alles op de brommers mee. In twee etappes, eerst een optreden in Apeldoorn, werd daarna
in Zaandam in Indische Clubs opgetreden. Geslapen werd bij de organisatie.

Tijdens één van de optredens in het Volkspark kwamen twee jongens vragen of zij een Everly nummer mochten
zingen. Het bleken Freddy Stuivenberg en Hilco ter Heide te zijn, die zich de Hilfred Brothers noemden. (later
White Rockets in 1964/65) Ook een vaste bezoeker in het Volkspark was Gerard (hij werd Teun genoemd) van
Tongeren, die deze muziek zeer bewonderde en daar de basis legde voor de Buffoons.

Na een paar jaar emigreerden de broers Mariën naar de U.S.A. en viel deze band uit elkaar. Iedereen bleef echter
in de muziek actief.

Vaste bandleden
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Bron: Mijn Stad Mijn Dorp, auteur: Pel Kotkamp (Poparchief Twente).

De Meteor van Ypelo

Een reconstructie van
de  gebeurtenissen
vijfenzestig  jaar
geleden,  op  27
februari  1952  in
Ypelo  door  Kees
Kroon.

Op 27 februari  1952
maakte  een
tweemotorige
straaljager  van  het
type  Gloster  Meteor

een noodlanding in Ypelo. Het toestel was afkomstig van vliegveld Twenthe en behoorde tot nr. 323 squadron.
Zoals zo vaak in die tijd bekwaamde men zich ook op de middag van 27 februari 1952 in het luchtgevecht,
waarbij het toestel met de rompcode Y-09 werd gevlogen door sergeant-vlieger Arend de Waard (uit Deventer).

Aan  het  betreffende  rapport  van  de  Luchtmacht  kan  het  volgende  ontleend  worden:
“Direct na de oefening stopte de linker motor plotseling, waarop De Waard besloot terug te keren naar Twenthe.
Meteen nadat hij zijn leider hier van in kennis had gesteld, viel ook de rechter motor uit, waarna De Waard
besloot om een noodlanding te maken. Vanaf ca. 1.000 m. begon hij een zweefvlucht met een snelheid van ruim
330 km. per uur, tegelijkertijd een bocht makend van 180 graden om goed voor het veld te komen dat hij voor
zijn noodlanding op het oog had. Voor dat veld stonden jonge boompjes die geraakt werden waardoor het toestel
een helling naar rechts kreeg. De Waard probeerde dit zo veel mogelijk te herstellen, wat niet geheel lukte, zodat
de Meteor met de rechter vleugel enigszins naar beneden het veldje bereikte. Dit bleek echter iets hoger te liggen
dan de omgeving, waardoor de rechter vleugel en rechter motor van de romp werden gescheurd en het toestel
ongeveer 20 graden bijdraaide.  De Meteor kwam na ca.  50 m. tot stilstand en de Waard kon het ongedeerd
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verlaten. De schade was aanzienlijk: De rechter vleugel was volkomen verwoest, de rechter motor lag op ca. 30
m. van het vliegtuig, de linker motor was omhoog gedrukt door beplating van de vleugel heen, de onderzijde van
het toestel was vrijwel geheel vernield en de staart- en rompsectie waren verwrongen en gebroken.”

Onderstaand  een  samenvatting  van  twee  ooggetuigen,  de  heren  Broeze  (Ypelo/Markelo  &  Dieren):
“Ik  was rond half  vier  op het  land aan het  werk toen ik een toenemend fluitend geluid hoorde.  Boven het
Mokkelengoor zag ik een vliegtuig op zeer lage hoogte naderen en pal op de boerderij de Hos aanvliegen. Het
vloog de toppen uit twee berken die aan de Ypeloweg op de hoek van de toegangsweg tot de Hos stonden (nu
nog slechts één). Het toestel koerste direct op de Hos af, maakte een bocht naar rechts om die te ontwijken en
meteen daarna een bocht naar links om (nu) erve Heimerink ook te ontwijken. Hierna scheerde het toestel op een
paar meter hoogte vlak over een houtwal achter  de Hos heen. Het raakte echter met zijn rechter  vleugel de
uitlopers van een tweede houtwal (pal achter de eerste). Vlak achter deze tweede houtwal kwam het toestel met
een behoorlijke klap in het weiland terecht en maakte een flauwe draai naar rechts, waarbij er stukken van af
vlogen. Een motor lag enkele tientallen meters van het toestel verwijderd. Dit weiland ligt aan de zuidzijde van
(nu) erve Heimerink, naast de huidige grote rundveestal. De vlieger kon er gelukkig ongedeerd uitstappen. Het
duurde niet lang voordat er de nodige militairen en politieagenten ter plekke waren die het perceel rondom het
vliegtuigwrak  afzetten.  Erve  Broeze  stond  vol  met  militaire  voertuigen  en  het  geheel  was  met  de  nodige
geheimzinnigheid omgeven. Het wrak werd dag en nacht bewaakt, maar sommigen bewakers waren een enkele
zeer nieuwsgierige “noaber” evenwel ter wille en stonden toe dat er even in de cockpit mocht worden gekeken
en ook een schoolklas werd een kijkje gegund, hetgeen als zeer spectaculair werd ervaren. Vanwege de drassige
grond moest er vanaf de Ypeloweg met staalplaten een toegangsweg naar het wrak worden aangelegd, zodat de
zware  bergingsvoertuigen  hun  werk  konden  uitvoeren,  waarna  de  wrakstukken  werden  afgevoerd  op  twee
diepladers. Dit gebeurde enkele dagen na de noodlanding.”

Het  toestel  werd  na berging  op de vliegbasis  Twenthe  gesloopt,  waarna  de nog bruikbare  onderdelen  voor
hergebruik werden bestemd. Bron: Historische Kring Wederden.

Een schietbaan in Wierden

Inderdaad,  dat  vragen  veel  inwoners  van  Wierden  zich  af  als  je  over  de  schietbaan  begint.  Men  kent  de
Schietbaanweg, maar men weet niet dat er vergeten en verscholen in het groen, haaks op die Schietbaanweg in
Wierden, nog restanten van een poortenschietbaan liggen.  Een mooie aanleiding om iets over de historie te
vertellen én over de plannen die er met de schietbaan zijn. Hiervoor is veel informatie over deze schietbaan uit
het gemeentearchief gebruikt. Ook verhalen van omwonenden en onze oudere inwoners hebben meegeholpen
om onderstaand artikel te kunnen schrijven. Er zijn veel details opgenomen, zodat er voor elk wel wat leuks in
terug te vinden is.
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De  schietbaan  is  aangelegd  in  1939  en  werd  onder  voorzitterschap  van  burgemeester  J.C.  Van  den  Berg
geëxploiteerd in de 'Vereeniging tot exploitatie van een schietbaan in de gemeente Wierden'. De aanleiding om
destijds een schietbaan aan te leggen heeft alles te maken met de situatie in Nederland rond die tijd. Weliswaar
was Nederland buiten de Eerste Wereldoorlog gebleven, maar er braken tijdens en kort na het einde van die
oorlog ook in ons land onlusten uit. Als reactie daarop werden in veel  plaatsen zogenaamde burgerwachten
opgericht.  Dit  waren  zelfstandige  groepen,  maar  ze konden in tijd  van nood door de  burgemeester  worden
ingezet  als  verlengstuk  van  de  politie  bij  de  ordehandhaving.
De burgemeester speelde een belangrijke rol bij het reilen en zeilen van deze groep burgers. De leden van de
Burgerwacht hadden allen een geweer en het is dan ook te begrijpen dat de behoefte aan een oefenplek groot
was. In augustus 1939 moest de burgerwacht in verband met de mobilisatie haar wapens en munitie inleveren.
Later  zouden  ze  een  beperkte  hoeveelheid  wapens  en  munitie  terugkrijgen  om daarmee  te  kunnen  blijven
oefenen.
Daarnaast waren er in die tijd veel vrijwilligers die zich wilden inzetten voor de verdediging van het vaderland.
Dit leidde tot de oprichting van diverse Landstorm korpsen. Deze Landstorm heeft overigens niets te maken met
de  in  1943  door  de  Duitsers  opgerichte  Landwacht  Nederland,  die  later  werd  hernoemd  tot  Landstorm
Nederland. De in Wierden opgerichte ‘Vereeniging’ verhuurde de schietbaan aan de Vrijwillige Burgerwacht en
de Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm voor het oefenen met geweren en karabijnen. Er mochten ook andere
verenigingen schieten mits die personen of instellingen geen doelen nastreefden die in strijd waren met het van
regeringswege in de Staat der Nederlanden uitgeoefend gezag. Het was dus geen schietvereniging, maar een
verhuurinstantie.  De leden  van  het  eerste  bestuur  waren:  Burgemeester  J.C.  van  den  Berg  (voorzitter),  Jan
Sutherland  (stationschef),  Hendrikus  Antonius  Hobert  (fabrieksarbeider)  en  Berend  Jan  Klaas  I  (winkelier).
Allen waren lid van de Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Bron: Harry Büter, secretaris Stichting Schietbaan
Wierden.

Besmettelijke ziektes in de overlijdens-akten

In de negentiende eeuw werden op het gebied van geneeskunde belangrijke ontdekkingen gedaan. Louis Pasteur
(1822-1895) ontdekte dat kleine organismen de oorzaak waren voor menselijke ziektes. Voor deze ontdekking
gingen medici uit van de zogeheten miasma-theorie. Deze theorie hield in dat ziektes vooral verspreid werden
door slechte lucht. Dit is waar de naam malaria (mal aria  is Italiaans voor slechte lucht) vandaan komt. De
overledenen  die  wij  aantreffen  in  de  overlijdensakten  hebben  nog  allemaal  mogen  profiteren  van  Pasteurs
ontdekking.

In een overlijdensakte staat zelden waaraan iemand is overleden. Toch werd de doodsoorzaak vanaf 1865 wel
bijgehouden, vanaf de invoering van de Wet regelend het Geneeskundig Staatsonderzoek. Voor 1865 werden de
doodsoorzaken lokaal geregistreerd en waren het de familieleden of de begrafenisondernemers die aangaven hoe
iemand was komen te overlijden. Doktoren waren bang voor de onnauwkeurige registratie en slechte statistieken.
Vanaf 1869 mocht iemand zelfs niet begraven worden zonder dat een arts een doodsoorzaak had vastgesteld. De
angst bestond dat mensen levend begraven zouden worden als de dood niet vastgesteld werd. Men was bang
voor zogeheten ‘schijndood’.
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Er ontstond ook kritiek  op  de  systeem.  De informatie  die  de  arts  moest  afgeven  bij  de  gemeente  zou een
schending  zijn  van  de  geheimhoudingsplicht.  Zo  hadden  ook  verzekeraars  toegang  tot  deze  informatie  en
betaalden zij niet uit wanneer bijvoorbeeld de doodsoorzaak zelfmoord bleek te zijn. Ook kwam het voor dat
ziektes als tyfus niet vermeld werden. Volgens de Epidemiewet van 1872 moest een huishouden waar tyfus was
geconstateerd in quarantaine. Voor arme gezinnen kon dit economisch gezien desastreus zijn. Artsen kozen dan
in zulke gevallen een andere ziekte op geven, bijvoorbeeld acute koorts. Ook alcoholisme en syfilis werden vaak
uit deze overwegingen niet vermeld. Doktoren gaven soms ook verschillende namen voor dezelfde aandoening.
De vermeldingen waren dus niet erg betrouwbaar.

In 1903 ontstond er een nieuw systeem met telkaarten. Hier stonden een aantal persoonlijke gegevens en de
primaire doodsoorzaak op. Deze kaarten werden naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gestuurd en
hadden uitsluitend een  statistische functie.  Nieuw was dat  er  gebruikt  werd gemaakt  van een internationaal
systeem van naamgeving dat in Parijs was samengesteld.

Naast  deze  telkaarten  moesten  dokters  vanaf  midden  jaren  twintig  ook  een  formulier  B  invullen.  Op  dit
document stond niet de naam van de overledene, maar wel een uitgebreide beschrijving van de toestand waarin
iemand was overleden.  Zo hoefden doktoren niet  hun geheimhoudingsplicht  te  schenden.  Ziektes  als syfilis
verschenen vanaf deze tijd veel meer in de statistieken.

Een bijzondere ziekte die in de overlijdensakten voorkomt is de zogenaamde ‘rotkoorts’. De militair Berend
Hendrik Damveld uit Haaksbergen werd in 1820 door deze ziekten getroffen en overleed hier aan. Damveld was
fuselier bij het depot bataljon eerste compagnie der zevende afdeling nationale infanterie.. Rotkoorts is een oude
benaming voor  vlektyfus  en  wordt  verspreid  door  kleedluizen.  De kleedluizen  dragen  het  micro-organisme
rickettsia Prowazeckii die de veroorzaker is van tyfus. De ziekte kwam vooral voor door slechte hygiënische en
sociale omstandigheden en daarom raakte ook veel militairen besmet.

In de negentiende en twintigste eeuw had de politie van Zwolle toezicht op de volksgezondheid. Zij registreerde
onder  meer  de  personen  bij  wie  tyfus  was  geconstateerd.  Onder  de  slachtoffers  bevonden  zich  kasteleins,
tappers, winkeliers en kantoorbedienden. Een van hen was de arbeider Steven Meulenman die in 1889 ziek is
geworden. Er zijn ook veel kinderen in de lijst te vinden. Van alle gevallen tussen 1889 en 1911 was 39 procent
15 jaar of jonger. Eén van deze meisjes was Gerritdina Caspers. Zij was de dochter van Arend Caspers en Jantje
van Egten. Gerritdina werd drie jaar oud.

Geregistreerde tyfusgevallen door de gemeentepolitie van Zwolle - Historisch Centrum Overijssel.

Tyfus raakte niet alleen mensen van lage komaf, getuige de dood van Carel George Unico Willem baron van
Heeckeren  van  Wassenaer.  Carel  George  was  de  zoon  van  Jacob  Derk  Karel  baron  van  Heeckeren  van
Wassenaer en Isabelle Antoinette Sloet van Toutenburg en was heer van het landgoed Twickel. Tijdens zijn
verblijf in Rome werd Carel George ziek. Hij keerde terug naar Nederland waar hij kwam te overlijden.

In de geschiedwetenschap is er veel aandacht voor de rol die ziektes kunnen spelen bij belangrijke historische
gebeurtenissen in ontwikkelingen. In 2001 werd in Vilnius een massagraf gevonden. In de graf lagen 2000 tot
3000 lichamen. Aan de kleding van de lijken werd duidelijk dat het ging om soldaten uit de Grand Armée van
Napoleon.  De veldtocht  naar  Rusland  onder  Napoleon is  berucht  om het  grote  aantal  slachtoffers  die  zijn
gevallen. Van de 680.000 man soldaten in het Franse leger overleefden er slechts 37.000. Onderzoekers hebben
de  doodoorzaak  van  deze  soldaten  bestudeerd.  Wat  bleek?  Dertig  procent  van  de  sterftegevallen  werden
veroorzaakt door ziekten die werden overgedragen via luizen. Hieronder vallen tyfus en loopgravenkoorts. Naast
de strenge winter en het oorlogsgeweld, waren ziekten dus een belangrijke bijdrage aan de sterftegevallen.
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De volksziekte bij uitstek van de negentiende en twintigste eeuw is tuberculose. In de volksmond ook wel tering
of  TBC genoemd.  In  een  rapport  uit  1880 stond dat  van de 6500 overledenen ongeveer  1060 aan  ‘tering’
stierven. Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. De ziekte komt vooral voor
in longen,  maar kan ook voorkomen in andere organen.  Tuberculose is één van de oudste aandoeningen op
aarde. Bewijs hiervoor rijkt terug tot 8000 voor Christus, waar het werd gevonden bij een mummie in Egypte. De
Griekse arts en vader van de westerse geneeskunde Hippocrates van Kos (460-370 v. Chr.) beschreef tuberculose
als ‘een zwakte van de long’ en noemde het een van de dodelijkste ziektes waar weinig tegen te doen was.
Tuberculose was volgens Hippocrates  een overerfbare ziekte die vooral  jonge mensen tussen de achttien en
vijfendertig  jaar  trof  en  vaak  overlijden  tot  gevolg  had.  Zijn  remedies  waren  het  drinken  van ezelmelk en
voldoende goede voeding. Andere artsen van zijn tijd raadden ook voldoende frisse lucht aan.

In de negentiende eeuw kwam de ziekte ook wel bekend te staan als de ‘de witte pest’ of ‘de witte dood’. Dit
kwam door de bleke huidskleur die tuberculosepatiënten kregen. De overerfbaarheid van tuberculose werd steeds
meer  in  twijfel  getrokken.  Uiteindelijk  zou  de  Duitse  medicus  Robert  Koch (1843-1910)  door  middel  van
bloedonderzoek  aantonen dat  tuberculose  een  infectieziekte is.  Na aanleiding van zijn onderzoek zouden er
conferenties plaatsvinden waar werd besloten wat er moest worden gedaan om de infectie tegen te gaan. De
oplossingen verschilde echter  niet  erg veel  van de behandeling van 400 voor Christus.  Veel  bedrust,  goede
voeding en frisse lucht.

De behandeling van tuberculosepatiënten moest zo veel mogelijk plaatsvinden in zogenaamde sanatoria. Deze
instellingen waren als eerst ontwikkeld in de bergen van Zwitserland. Een sanatorium was een rustoord waar
patiënten door middel van schone lucht, bedrust en goede voeding moesten genezen.  Bij gebrek aan bergen
werden de Nederlands sanatoria vaak geplaatst  in een bosrijk gebied. Een kuur kon een aantal  maanden tot
meerdere  jaren  duren.  In  Overijssel  waren  meerdere  sanatoria.  Eén  van  deze  was  sanatorium  Zandhove.
Opgericht in 1945 om het groeiende aantal tuberculosepatiënten die door de oorlog waren ontstaan op te vangen.
Op 29 oktober arriveerden de eerste drieenvijftig mensen.

Het Sanatorium Zandhove - Historisch Centrum Overijssel

Het verblijf in een sanatorium moet voor vele een onprettige ervaring zijn geweest, vooral voor kinderen. Van de
eerste 53 patiënten in Zandhove waren er 13 jonger dan 15 jaar oud. Zij werden verplicht om maandenlang
bedrust  te houden. Voor kinderen die geneigd  te zijn veel  te spelen, was dit  natuurlijk een ramp. Dit  gold
bijvoorbeeld voor Karel Stroeve. Hij was nog geen twee jaar toen hij werd opgenomen op 16 januari 1946. Het
duurde tot februari van 1948 voordat hij werd ontslagen. Zijn gehele tweede en derde levensjaar heeft hij dus in
een rustoord doorgebracht. Geen onbelangrijke jaren voor de ontwikkeling van een kind. Aan de andere kant zijn
er de verhalen van mensen die hun laatste dagen moesten doorbrengen in een Sanatorium. Een voorbeeld hiervan
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is  Hermina  Kremer.  Zij  werd  in  1870 te  Westerbork  geboren.  Op 29 oktober  1945,  als  één  van  de  eerste
patiënten, werd zij opgenomen in Zandhove. Zij was dus 75 jaar oud. Hermina zou hier bijna anderhalf jaar
verblijven tot zij op nieuwjaarsdag van 1947 kwam te overlijden.

Om  de  patiënten  te  vermaken  werd  er  veel  georganiseerd.  Toneeluitvoeringen,  filmvoorstellingen  en  de
inrichting  van  een  muziekruimte  zijn  hier  voorbeelden  van.  Veel  bedrijven  en  particulieren  doneerde  aan
Zandhove. Een tweedehands piano werd tegen een lage prijs aangeboden door een muziekwinkel, een lokale
wijnhandel doneerde aanmaaksiroop voor een bazaar en een familie doneerde 24 gulden 50 dat was opgehaald
met een grabbelton tijdens een huwelijk.

De  longarts  Hoogendijk  die  een  zingavond  voor  de  patiënten  aan  het  organiseren  is  -  Historisch  Centrum
Overijssel
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Vandaag de dag is tuberculose nog steeds op wereldniveau een van de grootste doodsoorzaken. In 2016 werden
10,4 miljoen mensen besmet met tuberculose. Van deze gevallen stierven er 1,8 miljoen. Slecht 6,3 miljoen
mensen hadden toegang tot goede medicatie. Een groot aantal van de sterftegevallen gaat ook samen met een
Hiv-infectie. Bron: Mijn Stad Mijn Dorp, auteur: Hans Gielen

Column Beume : Gerrit Kraa
di 9 mei 2017, 18:00  

Beume zeent heel verskillend. Nen eken zorgt vuur gebinten, eeuwen laank gebroekt as ideaal skelet van lösse
huze. Onder het eerste geboont heurden de vrouwe en 'n hoond, achter op de delle ha'j de hennen, 'n bing, 't
peard en de beeste.  As de weend boesden oawer het  veald,  kraakten de gebeenten mear ze heulden staand.
Ekenhoolt, ideaal vuur de bouw van tjalken, zoompen en proamen, mear lever nit vuur de mast, doarvuur was
eken nit flexibel genog. Het beuksje oawer Tojjen-Oarnd hef as titel: "Gelijk een eikenboom", en zo was Oarnd
ook, vaste-hoolden an zinne principes. Hee gung pas akkoord met gaslech as d'r nen dubbelen kettel köm op 'n
Dannenboarg,  dan  hoofden  de  gaskeals  nit  op  zöandag te  woarken.  Nee,  vuur  nen  mast  grenenhoolt,  vuur
segoarenkistjes ceder, dat gaf ne lekkere loch. De Vrezenvense Rusluie woonden in St. Petersburg an de Njefski-
Prospekt, ne brede stroate. Asfalt keanden ze nog nit, doar lag ne parketvloere in van kastanjehoolt. Net as in
völle kastelen in Fraankriek. Ideaal ook um ne weaide of te rikken. Nöttenbeume gebroekten de leu vuur een
mooi kammenet, of vuur zonne statige Freeske stoande klokke. Mooie vlammen in het hoolt. Boarkenbeume
waren geschikt um in 't vroge vuurjoar boarkenwater of te tappen en iej konden d'r dunne löagjes van maken en
dan umme en umme dree  loagen  op mekaander:  triplex.  Wat he'w doar  vroger  vake  de figuurzage  in-ezat,
zaagjes warren te koop biej Otje an de Hoar of biej Vos an de Ealsernerstroate. Nen appelboom was bliekboar
ideaal um een onverwoestboar optimisme oet te stroalen. Van Luther is de oetsproak: "As de weareld moarn
vergeet, plaant ik vandeage nog nen appelboom." En ebbenhoolt keump van een oneuglijk beumke, mear wat ne
kwaliteit! Vuur de zwatte toetsen op 'n koarkörgel. In de meubelhaandel loat ze zich leaiden duur de trend: in de
joaren '60 was het teak vuur en noa, doarnoa palissander en wengé, nog wier later wör 't grenen of eken van de
klop-klopfebriek oet Broabaant, en de leste tied zee'j völle kassenhoolt. Kloompen maakten ze van wat d'r in de
buurte gröaiden, wilgen, peppelen in Hollaand en in Fraankriek ook wal beuken. Dan he'j wal zwoare kloompen.
Biej  Waterstaat  zeent  ze  gek  op  Azobe,  steaigers  goat  dan  lange  met.  Vroger  leupen  völle  keals  met  ne
tabakspiepe. 'n Kop doarvan was van bruyère, 'n troonk van de wottels van heet oet de Fraanske Midi. En cognac
wordt  elagerd  in  eken  vaten  oet  de  Limoges.
Wat ne preake oawer hoolt…. Biej ne preake heurt  ne toopassing: welke boom zijt gij,  Rijssenaar? Zonnen
onverzettelijken eken of ne buugzame sparre of… Kan wean dat 't iets is vuur nen verjoardagsdiscussie. Better as
't eeuwige genöal oawer het gevoetbalte… Bron: Hart van Rijssen.

Halifax stort neer in Zuna
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Het  geallieerde  erehof  herinnert  de  inwoners  van  Wierden  aan  21  omgekomen  vliegers  van  het  Britse
Gemenebest  die  tijdens  de  Tweede  Wereldoorlog  boven  Wierdens  grondgebied  door  de  bezetter  zijn
neergeschoten. 

De namen en sterfdata van de 21 militairen luiden:

Francis  Frederick  Allen  (3-2-1943),  Philip  William  Carr  (10-8-1942),  Stanley  Glover  (10-8-1942),  Julius
Goldflust (24-5-1943), Ronald Edward Goodyear (24-5-1943), Timothy Ambrose Harrington (23-9-1944), John
Arthur Jacobs (14-5-1943), Archibald Donald Jones (23-9-1944), John McCullough (3-2-1943), Terence Austin
Murphy (3-2-1943),  Donald Charles  Oliver (24-5-1943),  Alan Bert  Orme (24-5-1943),  John Redman (24-5-
1943),  Guy  Edgar  Schubert  (24-5-1943),  George  Steer  (14-5-1943),  Clement  Stringer  (14-5-1943),  John
Desmond David Swinnard (10-8-1942), Paul Rodney Trevayne (3-2-1943), William George Webb (10-9-1942),
Frederick  Wilcock  (23-9-1944)  en  Peter  John  Wood  (24-5-1943).

Vanaf  1941  voerde  de  Britse  Royal  Air  Force  regelmatig  luchtaanvallen  uit  op  doelen  in  Duitsland.
Aanvankelijk  oefenden  eskaders  van viermotorige  bommenwerpers  in  de  nacht  hun taak  uit,  maar  toen de
Verenigde Staten bij de oorlog betrokken raakten, ging men ook overdag vliegen. Vanaf 1942 werd het aantal
vluchten  opgevoerd.  Boven  Nederland  waren  steeds  meer  zware  bommenwerpers  te  bespeuren,  zoals
Wellingtons, Halifaxes en Lancasters van de R.A.F. en wat later de zgn. Amerikaanse Vliegende Forten (Boeing
B-17)  met  daaromheen  lichte  jachtvliegtuigen  die  de  eskaders  moesten  beschermen.  De  vluchten  waren
gevaarlijk, want de bezetter probeerde op allerlei manieren de toestellen neer te halen. Snelle Messerschmitts van
de vliegbasis Twente probeerden de geallieerde vliegtuigen in de lucht uit te schakelen en op de grond vuurde
luchtafweergeschut  aan  de  lopende  band  omhoog.  

Almelo en Wierden lagen in een belangrijke vliegroute. Regelmatig vonden in het Twentse luchtruim gevechten
plaats. Zo stortte in de nacht van 9 op 10 augustus 1942 om 4.18 uur de Engelse Wellington BJ608, Code JN,
van het 150ste Squadron neer in de buurt van Piksen. Het toestel was rond middernacht opgestegen vanaf het
Engelse vliegveld Snaith in Yorkshire om fabrieken in Osnabrück te bombarderen. Op de terugweg werd de
bommenwerper gelokaliseerd door een vijandige radar (Kammhuber Line), waarna een Duitse nachtjager van de
NJG1 (Nachtjagdgeschwader) de opdracht kreeg aan te vallen. De Wellington is waarschijnlijk neergeschoten
door Oberlt. Herbert Lutje van de III/NJG1. De gehavende bommenwerper wist nog op halve kracht door te
vliegen, maar boven Hengelo werd het toestel opnieuw onder vuur genomen. De Wellington stortte neer en vier
van de vijf bemanningsleden sneuvelden. Officer P.W. Carr, sergeant-piloot S. Glover en flight sergeant W.G.
Webb werden dood in het toestel aangetroffen. Sergeant-boordschutter J.D.D. Swinnard, die nog had geprobeerd
met zijn parachute het toestel te verlaten, lag dood op enige afstand van de wrak. Het vijfde bemanningslid,
flight officer S.D. Read, werd door de bezetter gearresteerd. Hij kwam als krijgsgevangene terecht in Stalag Luft
III  Sagan  &  Belaria.  

Op 3 februari 1943 kreeg de Duitse III/NJG1 nachtjager van Hauptmann Wolfgang Thimmig even voor 20.00
uur een viermotorige Short Stirling in het vizier.  De bommenwerper maakte deel  uit van het 75ste (Nieuw-
Zeelandse) Squadron en was die avond om 18.23 uur opgestegen vanaf de basis Newmarket in Cambridgeshire,
richting Hamburg. Na enige salvo’s stortte het geallieerde toestel brandend neer langs de Goorseweg in Enter.
Vier  van  de  acht  bemanningsleden  kwamen  om het  leven,  te  weten:  sergeant-boordschutter  T.A.  Murphy,
sergeant-marconist P.R. Trevayne,  sergeant-boordwerktuigkundige F.F. Allen en pilot-officer J. McCullough.
Van de overlevenden wisten drie onder te duiken en werd één door de bezetter krijgsgevangen genomen. 

Op 14 mei 1943 stortte om 2.53 uur in de buurtschap Rectum de Handley Page Halifax 11 bommenwerper
HR790, Code MH, van het 51ste Squadron neer. Dit toestel, dat om 23.54 uur was opgestegen van vliegbasis
Snaith in Yorkshire, maakte deel uit van 350 bommenwerpers die de stad Bochum in het kader van de 'Battle of
the Ruhr' moesten aanvallen. Even na het afwerpen van de bommen werd het vliegtuig getroffen door een regen
van granaten die door een plotseling opduikende Duitse nachtjager werden afgevuurd. De piloot, G.W.H. Byres,
probeerde het brandende toestel onder controle te houden, maar toen dat na enige tijd niet meer lukte, kreeg de
bemanning het bevel de Halifax te verlaten. Drie van de zeven militairen wisten zich niet tijdig in veiligheid te
brengen en kwamen om. Dit waren sergeant-boordwerktuigkundige G. Steer, flight-sergeant J.A.C. Jacobs en
sergeant-boordschutter  C.  Stringer.  

Tien dagen later (24 mei 1943) kwam opnieuw een Halifax neer, ditmaal in de buurtschap Zuna. De Handley
Page Halifax II bommenwerper JD122, Code EY-A van het 78ste Squadron was afkomstig van de Engelse basis
Linton on Ouse in Yorkshire. Op de terugweg van een bombardement op Dortmund werd het toestel omstreeks
01.30 uur door de nachtjager van Hauptmann Wolfgang Thimmig neergeschoten. De gehele bemanning kwam
hierbij  om het leven, te weten:  sergeant-navigator  D.C. Oliver,  sergeant-marconist/boordschutter  P.J.  Wood,
sergeant-piloot  G.E.  Schubert,  sergeant-boordschutter  J.  Redman,  pilot-officer  A.B.  Orme,  sergeant-
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boordwerktuigkundige  R.E.  Goodyear  en  sergeant-boordschutter  J.  Goldflust.  

Het laatste geallieerde vliegtuig dat bij Wierden is verongelukt was de Avro Lancaster I bommenwerper LL914,
Code WS-U, van het 9de Squadron, die door drie Duitse nachtjagers in brand geschoten was. Het toestel was op
23 september 1944 om 19.02 uur vanaf de basis Bardney opgestegen om het vliegveld van Münster/Handorf te
bombarderen. Het was een van de twee toestellen die een 'Tallboy'  bom van 1.200 pond aan boord hadden.
Omstreeks 23.30 uur verongelukte de Lancaster op een zandweg in Zuna. Doordat de bom nog aan boord was,
volgde  er  een  hevige  explosie,  die  grote  schade  veroorzaakte  aan  de  boerderijen  in  de  omgeving.  De  drie
omgekomen bemanningsleden (sergeant-boordschutter A.D. Jones, flight-sergeant T.A. Harrington en sergeant-
boordschutter F. Wilcock) werden de volgende morgen begraven op het kerkhof van Wierden. 

De  verspreid  in  Nederland  gelegen  Gemenebest  oorlogsgraven  zijn  aangelegd  en  worden  beheerd  door  de
Commonwealth War Graves Commission (CWGC). Met de Oorlogsgravenstichting (OGS) zijn op basis van
wederkerigheid onderhoudsafspraken gemaakt. Dit betekent dat de OGS verantwoordelijk is voor het onderhoud
van Gemenebest  oorlogsgraven in Nederland  en de CWGC voor de Nederlandse oorlogsgraven op CWGC-
erevelden in het buitenland. De OGS voert de werkzaamheden in nauwe samenwerking met de desbetreffende
gemeente uit.

Het erehof maakt deel uit van de Algemene begraafplaats aan de Appelhofstraat te Wierden. De graven van de
geallieerde  militairen  bevinden  zich  aan  de  zijde  van  'Het  Wedervoort'.  

Bronnen

 Herinneringen in steen - Een tocht langs de oorlogsmonumenten in Wierden van Gerrit van Loevezijn
(Wierden, maart 1995); 

 Terugblik  op  Wierden  1940-1945,  samenst.  G.  Beukers-de  Jong  en  J.  van  Wulfften  Palthe-Stulen
(Wierden, St. Historische kring Wederden, 9 april 2000); 

 Oorlogsgravenstichting; 

 Commonwealth War Graves Commission.

HEEMAF-werknemers tewerkgesteld in Duitsland

Tot de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog hoorde de dwangarbeid in de Duitse oorlogsindustrie van
miljoenen buitenlanders, waaronder veel Nederlanders. Hun lot werd soms verlicht doordat er een warme band
bleef bestaan met het Nederlandse bedrijf, waaruit zij afkomstig waren.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog ontstond in de Duitse industrie een nijpend tekort aan arbeidskracht, omdat
bijna  alle  Duitse  jongemannen  naar  de  verschillende  fronten  en  bezette  gebieden  gestuurd  waren.  Daarom
werden  miljoenen  buitenlanders  gedwongen  tewerkgesteld.  Onder  hen  waren  ongeveer  een  half  miljoen
Nederlanders.  Tegen het einde van de oorlog werden Nederlandse mannen opgepakt tijdens razzia’s en naar
Duitsland gestuurd. Maar tijdens de eerste bezettingsjaren werd  de “Arbeidsinzet” veel  gerichter aangepakt. De
Duitse bezetters eisten via de arbeidsbureaux in het voorjaar van 1942 30.000 metaalarbeiders. In dat kader werd
op 13 juni 1942 in Hengelo een groot aantal werknemers van Stork, Dikkers en de HEEMAF naar de firma
Hanomag in Hannover gezonden. Op 7 januari 1943 volgde een tweede groep, waaronder 38 medewerkers van
de HEEMAF (Hengelosche Electrische en Mechanische Apparaten Fabriek). Zij gingen naar een staalgieterij in
Wengern bij Hagen in Westfalen. Bij  het HCO zijn tabellen met gegevens van die tweede groep bewaard. Ze
werden ’s morgens op de de hoogte gesteld en werden nog dezelfde middags gekeurd. De mannen waren allen
ongetrouwd, maar het waren niet allemaal jongemannen: de geboortejaren varieerden tussen 1901 en 1923; de
leeftijden lagen dus tussen 20 en 42 jaar. Ook hun vak varieerde sterk, bijvoorbeeld sjouwer, magazijnbediende,
draaier,  schaver, wikkelaar, kantoorbediende en tekenaar. Volgens de tabellen zou iedereen in zijn eigen vak
tewerk  worden  gesteld.  De HEEMAF beschouwde de dwangarbeiders  niet  als  ontslagen  en  bleef  voor hen
stortingen in spaar- en pensioenfondsen doen.
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De HEEMAF bleef een sterke band met de dwangarbeiders onderhouden. Ondanks de papiernood kwam er een
tijdschrift  voor  “het  personeel  van  HEEMAF te  Hannover.” Het  eerste  nummer  van  dit  HEEMAF-Nieuws
verscheen op 15 augustus 1942. Het zestiende en laatste exemplaar is gedateerd op 21 juli 1944.
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De kwaliteit van de foto's uit het waarschijnlijk gestencilde tijdschrift is slecht, maar het is uniek dat ze gemaakt
en bewaard gebleven zijn (foto uit het HEEMAF-Nieuws van 7 juni 1943, collectie HCO). 

HEEMAF-Nieuws stak de dwangarbeiders   een hart onder de riem en hield hen op de hoogte van wat er bij
HEEMAF  gebeurde.  Kennelijk  had  één  van  de  dwangarbeiders  een  fototoestel  meegenomen,  want  in  het
HEEMAF-Nieuws werden soms in Hannover genomen foto’s afgedrukt. In het nummer van 7 jun 1943 staan
foto’s van een voetbalwedstrijd in Hannover tegen “Tante Pos”. De elftallen en de scheidsrechter zijn keurig in
sportkleding gestoken. Zou die van thuis zijn meegenomen of ter plekke zijn georganiseerd ? 
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Bij de toss gooit aanvoerder H. ten Dam op. Dhr. Vlake is scheidsrechter. Ondanks de omstandigheden draagt
men sportkleding (foto HEEMAF-Nieuws van 7 juni 1943)

De kopfoto van dit verhaal toont het publiek. De dwangarbeiders zijn keurig gekleed; enkelen dragen een hoed.
Een accordeon draagt bij aan de sfeer. 

Omgekeerd stuurden dwangarbeiders een enkele keer een brief naar de HEEMAF. Daarin is te lezen dat niet
iedereen  het  geplande  werk  had  gekregen  en  dat  ook  niet  iedereen  bij  Hanomag  in  Hannover  terecht  was
gekomen. Een drietal zat in Neumark-Geiseltal (Kreis Querfurt). Daarvan was alleen A. Hilbrink in zijn vak als
draaier aan het werk. Zijn collega’s G. Vos en L. Ter Horst deden vies onderhoudswerk in een fabriek voor
synthetische  benzine.  De  verdiensten  waren  zoals  in  Hengelo  was  voorgespiegeld.  Er  werd  9  uur  per  dag
gewerkt: van 7 tot 1700 uur, met tweemaal een half uur schaft. Op zaterdag werd er van 07.00 tot 15.00 zonder
schaft gewerkt en ook werd er om de andere zondag gewerkt.

HEEMAF had een  “kern”  als  voorloper  van  de  later  ondernemingsraad.  Ook  in  Hannover  was  zo’n  kern.
Meestal sprak men over de “vertrouwensmannen”. Dat waren de heren Smit en Vlake. In december 1942 waren
zij enkele dagen op verlof in Hengelo. Ze spraken onder andere met de directie (met name over het probleem van
winterkleding),  de redactie van HEEMAF-Nieuws en de kern en ze kregen een rondleiding door het nieuwe
kantoorgebouw (de nu nog bestaande Locomotief).

De vertrouwensmannen Smit en Vlake (foto uit het HEEMAF-Nieuws van 7 juni 1943, collectie HCO)

De dwangarbeiders mochten een enkele keer met verlof. Dat werd echter afgeschaft omdat niet iedereen weer
naar Duitsland terugging. In dat geval was er geen andere mogelijkheid dan in Nederland onder te duiken. Dat
werd Herman Mom (die bij de HEEMAF elektromonteur was geweest) fataal. Hij belandde in het verzet, werd
opgepakt en werd op 6 juni 1944 gefusilleerd.

Na 21 juli 1944 verscheen het HEEMAF-Nieuws niet meer. Het laatste nummer geeft een uitgebreid verslag van
de viering  van  het  eerste  lustrum van  de  HEEMAF personeelsvereniging  op  17  juni  1944.  Dat  was  na  de
geallieerde landingen in Normandië, dus in de heftigste fase van de oorlog.

Er was censuur, want al in het eerste nummer schreef de redactie dat ze meer moest zwijgen dan schrijven.
Grimmig oorlogsnieuws heeft er dan ook nooit ingestaan.   De warme belangstelling van hun werkgever zal de
dwangarbeiders goed hebben gedaan. Ze waren niet vergeten; na de oorlog konden ze weer naar huis en naar de
HEEMAF.

Bronnen:  Historisch  Centrum  Overijssel,  Plaatsingsnummer  0464.1:  N.V.  Hengelosche  Electrische  en
Mechanische  Apparaten  Fabriek  (HEEMAF)  te  Hengelo;  daarin  de  inventarisnummers  785  –
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786: Tewerkgestelden  in  Duitsland,  1941-1945.  G.M.Vollenbroek,  het  tijdschrif Oald-Hengel-2001-nr-
5: Ervaringen van een (Stork) dwangarbeider in llannover

Een weerwolf en de Reformatie in Twente

Hoe dichter bij Oldenzaal, hoe Roomser het wordt. Er zijn verschillende redenen waarom Noord-Oost Twente de
grootste rooms-katholieke streek van boven de grote rivieren is (gebleven). Wie het oeuvre van Herman Finkers
kent, zou bijna geloven dat het aan de volksaard van de Tukkers ligt. Maar deze gedachte wordt gelogenstraft
door de religieuze kleur van plaatsen in het westelijk deel van dit gewest.

In dorpen als Rijssen, Markelo en Enter domineert namelijk het zwart van de gereformeerden. Bepalend voor dit
verschil was dan ook niet de volksaard, maar het verloop van de strijd tegen de Spanjaarden in de zeventiende
eeuw. En de nabijheid van het bisdom Munster, dat uitwijkmogelijkheden te over bood aan bewoners uit de
grensstreek die het oude geloof trouw wilden blijven.

Terwijl  de Reformatie in provincies als Holland en Zeeland al  vanaf 1572 met steun van de overheid werd
doorgevoerd, bleven grote delen van Oost-Nederland zeker nog een kwart eeuw onder Spaans – dus katholiek –
gezag. Pas met de verovering van Oldenzaal in 1597 kon hier een voorzichtig begin gemaakt worden met de
opbouw van een calvinistisch-gereformeerde kerk. De eerste dominees, die vanuit Deventer naar Twente werden
gestuurd  om  bezit  te  nemen  van  de  kerkgebouwen,  werden  niet  bepaald  met  open  armen  ontvangen.  De
verdreven pastoors en kapelaans deden hun uiterste best zielzorg te blijven verlenen en deden dit – geholpen
door de lokale adel en andere prominenten – op havezates en in schuurkerken. Velen van hen kwamen uit de
streek, waren van kinds af bekend en spraken de taal.

De uitgezonden dominees stonden voor een moeilijke taak. Zij wisten zich gesteund en betaald door de overheid,
maar ze hadden moeite mensen naar de kerk te krijgen. De nieuwe leer was streng en stelde hoge eisen aan het
kerklidmaatschap. Lidmaten moesten openlijk geloofsbelijdenis doen en zich onderwerpen aan streng toezicht
van de kerkenraad op hun levenswandel. Bovendien spraken de dominees niet de taal van de streek, want zij
kwamen zonder uitzondering van elders. De eerste lichting had dan ook grote moeite te aarden.

De meest markante dominee die werd uitgezonden naar deze streken droeg de merkwaardige naam Pibo Ovittius
van Abbema. Deze Fries werd de eerste predikant van Enschede en Losser. Hij was niet bepaald het prototype
van  de  rechtzinnige  calvinist.  Integendeel.  Aanvankelijk  was  hij  een  soort  apotheekhoudende  huisarts  in
Oldeboorn. Nadat hij wegens polygamie was verbannen uit Friesland begon hij aan een lange zwerftocht door de
Nederlanden en aangrenzende gebieden,  waarbij hij erin slaagde dan weer eens als pestdokter,  dan weer als
katholiek  pastoor  en  uiteindelijk  als  gereformeerd  dominee  aan  de  slag  te  komen.  Hij  was  een
evenwichtskunstenaar tussen Rome en Reformatie, die zich moeiteloos aanpaste aan wat de goegemeente wilde
horen. Dat ontdekte ook Maria van Nassau, de zus van Willem van Oranje, die wars was van scherpslijperij. Zij
stelde hem tot twee keer toe aan als predikant in haar Graafschap Bergh. Dat de bevolking hem daar niettemin
met achterdocht bekeek, lag aan zijn paramedische handelingen. Die leverden hem de verdenking op dat hij een
tovenaar, een kwakzalver en zelfs een weerwolf zou zijn.

Deze Pibo Ovittius – zijn domineesnaam ontleende hij aan de Romeinse dichter Ovidius, ook een banneling –
werd op 16 januari 1598 naar Enschede gestuurd om zijn gaven vanaf de kansel aan de kersverse gemeente te
laten horen. Drie weken later meldden de burgemeesters van dit ‘stedeke’, dat zij zeer tevreden met hem waren.
Dat deden zij in een brief waarin onversneden Twents doorklinkt: zijn preken waren “uns wolgefellich” en ook
dat “sinne persoenn [ons] wol ansteet”.  Gelet  op zijn voorgeschiedenis  mag ervan uitgegaan worden dat de
tevredenheid over hem ook alles te maken had met zijn bereidheid om de kerkverandering geleidelijk en niet
abrupt door te voeren. Toch zou hij nog geen jaar in functie blijven. Oprukkende Spaanse troepen noopten alle
uitgezonden dominees Twente in het najaar van 1598 een veilig heenkomen te zoeken. Ovittius zocht zijn heil
daarna in Utrecht.

Pogingen om Twente te winnen voor de Reformatie strandden voor langere tijd, toen Spinola in 1605 de stad
Oldenzaal,  en  daarmee  het  grootste  deel  van  Twente,  voor  de  Spanjaarden  heroverde.  Gedurende  het  hele
Twaalfjarig  Bestand  (1609-1621)  bleef  dit  gebied  Spaans.  Van  daaruit  werd  een  sterke  rooms-katholieke
organisatie opgebouwd, onder leiding van apostolisch-vicaris Rovenius, die de Twentse katholieken weerbaar
maakten tegen geloofsafval. Zelfs nadat de stad in 1626 op de Spanjaarden heroverd werd, was de streek nog
niet veilig voor dominees.
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De Spanjaarden (vanuit het nabij geleden Rheine) en de Staatsen begonnen vervolgens een ‘retorsiestrijd’, 
waarbij over en weer priesters en dominees gevangengenomen werden. Aan die strijd kwam in 1628 een eind 
met een niet-aanvalsverdrag, het Interim van Roosendaal, dat standhield tot de Staatsen sterk genoeg waren om 
het eenzijdig op te zeggen. Pas toen was voor de gereformeerden de weg echt vrij om Twente te reformeren. 
Veel te laat om nog met succes een kerkverandering te forceren. Oldenzaal en omgeving bleef daarom rooms-
katholiek in al zijn vezels, terwijl het calvinisme in de dichter bij Deventer gelegen plaatsen wel aansloeg. Bron: 
Paul H.A.M. Abels

Christus op de koude steen, een bijzonder beeld in 
Vollenhove
Een ruim driehonderd jaar oud manuscript bevat de herinneringen van de Zwolse aartspriester Arnoldus Waeijer
(1606-1692). Hij beschrijft onder andere de periode van de reformatie; door hem de periode van de beroerten
genoemd. Hoewel hij de reformatie niet zelf meemaakte, beschrijft hij de perioden voor en na de beroerten in
verschillende  hoofdstukken,  waarbij  hij  in  totaal  achttien  steden,  dorpen  en  buurtschappen  de  revue  laat
passeren. Hij heeft een vlotte pen; zijn verhaal beperkt zich niet tot droge feiten en data. Hierdoor biedt zijn
manuscript ons een levendig beeld van de gebeurtenissen. Eén van de markantste passages over de reformatie,
vinden we in het hoofdstuk over Vollenhove.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog hadden Vollenhove en haar omgeving te maken gehad met gewelddadigheden
van beide strijdende partijen; niet alleen Don Alva maakt de omgeving onveilig; ook de Staatse troepen maken
zich schuldig aan plunderingen en gewelddadigheden. Waeijer begint zijn verhaal over Vollenhove met het feit
dat  de  stad  in  het  jaar  1578  door  de  Staatsen  op  de  Spanjaarden  werd  veroverd.  Wat  volgde  was  een
kerkplundering,  waarbij  een  specifieke  vernieling  in  de  Sint  Nicolaaskerk  door  Waeijer  tot  in  detail  wordt
beschreven:

‘Een scheepstimmerman, met bijname Marc, die eenen houten beelt, representerende Christum, gegeesselt, ende
gecroont, op een steen sittende, met een riet in de hant, (daer de catholycken na ouder gewoonte hare devotie
plegen voor te hebben) heeft afgeworpen, ende begost te klieven. Maer soo het beelt naer sijn welgevallen niet
scheuren en wilde, heeft hij grouwelijck daerop gelastert, ende geseyt: “Ick sal hem een bijl in sijn aers drijven,
en sien of hij niet en sal barsten.”(…)’

Waeijer is ervan overtuigd dat dergelijk gedrag door God niet ongestraft zal blijven. Met enig leedvermaak weet
hij dan ook te vermelden dat Marc, op het moment dat hij verwacht zijn loon te krijgen, vreselijke pijn aan zijn
‘fondament’ krijgt, zodat hij niet naar het toilet kan. Zijn metgezel, ene Jan Kniphuijs uit Oost-Friesland, komt er
ook niet best vanaf: hij krijgt buikloop en is ‘gantsch uytgeloopen’. Beide mannen overlijden uiteindelijk; Marc
tot op het einde God vervloekende en Jan ‘met ellendige sneden ende smarten’.

Het taalgebruik van Waeijer in deze passage is opvallend. Zijn ruim 750 pagina’s tellend manuscript is zelden zo
expliciet  en  eigenlijk  verwachten  we  het  ook  niet  van  deze  vrome  katholiek.  Voor  G.A.  Meijer,  die  het
handschrift  van Waeijer  in 1917 voor het  eerst  uitgaf,  was het  taalgebruik zelfs zodanig schokkend,  dat hij
meende dat hij de lezer de ‘de stuitende ruwheid van dit feit, zooals het handschrift dit verhaalt’ moest besparen.
Hij liet woorden als ‘aars’ en ‘fondament’ weg en presenteerde zijn lezer een gekuiste uitgave. Echt schokkend
zullen wij het taalgebruik tegenwoordig niet meer vinden. De moderne mens is wel wat gewend!

Maar voegt  een nieuwe,  ongecensureerde versie  van de tekst  wel wat  toe? Feitelijk gezien niet.  Meijer  liet
bepaalde woorden weg omdat hij het taalgebruik wat te grof  vond. De gebeurtenis zelf, de beeldschenderij,
verandert hierdoor niet, zo lijkt het. Maar uit de passage, zoals Waeijer die verhaalt, blijkt woede en frustratie.
En dat aan beide zijden: de scheepstimmerman moet en zal dat beeld vernielen, koste wat het kost. Waeijer kan
zijn afkeer van deze gebeurtenis niet verbergen, en gebruikt niet mis te verstane bewoordingen om de straf van
God  te  beschrijven.  Het  is  een  intense  periode  uit  de  geschiedenis;  de  gewelddadigheden  van  de  oorlog,
spanningen  tussen  katholieken  en  gereformeerden.  Mensen  wáren  boos  en  gefrustreerd.  De woordkeus  van
Waeijer is juist daarom van groot belang.

Maar Waeijer was zelf katholiek en daarmee een slachtoffer van de reformatie. Dat hij de gebeurtenissen in de
Sint Nicolaaskerk niet ten gunste van de gereformeerden laat uitvallen, lijkt logisch. De vraag is natuurlijk in
hoeverre hij met dat doel de gebeurtenissen wat heeft “aangedikt”. Daarnaast was Waeijer er zelf niet bij. Hij
heeft het verhaal vernomen van een ander, wellicht van zijn voorganger, Volcquerus Herckinge, die er op zijn
beurt  waarschijnlijk  óók  niet  bij  geweest  is  en  het  weer  gehoord  heeft  van…  etcetera,  etcetera.  Op  het
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waarheidsgehalte  is  dus  zeker  wel  wat  af  te  dingen!  Bovendien  is  de  overeenkomst  van  misdaad  en  straf
opvallend. Dit gegeven komt vaker voor. Daar waar je een beeld vernield, word je zelf later gestraft.

Dit betekent niet dat we Waeijers woorden over Vollenhove terzijde moeten schuiven als fictie. Los van het feit
dat de tekst ons wat zegt over de sentimenten in de zeventiende eeuw, hebben zijn woorden nog veel meer
waarde. Waeijer vertelt ons dát er een beeldenstorm heeft  plaatsgevonden in de Sint Nicolaaskerk, zegt ons
wanneer  en  geeft  ons  twee  namen  van  mensen  die  hieraan  hebben  deelgenomen.  Het  beeld  dat  Marc  de
scheepstimmerman  zo gewelddadig  vernield,  beschrijft  hij  bovendien  vrij  nauwkeurig:  ‘eenen  houten  beelt,
representerende Christum, gegeesselt, ende gecroont, op een steen sittende, met een riet in de hant’. Hieruit blijkt
dat de Sint Nicolaaskerk in de zestiende eeuw in bezit is geweest van een specifiek devotiebeeld, bekend als
Christus op de koude steen.

Het beeld is een representatie van Christus, zittend op een steen. Hij rust na de kruisdraging, getooid met de
doornenkroon, wachtend op zijn executie. Deze scène komt niet voor in de Bijbel, maar vindt zijn oorsprong in
middeleeuwse passietraktaten. In deze traktaten wordt de -in de Bijbel vrij summier weergegeven- lijdensweg
van Christus aangevuld met details. Onder invloed van Bernardus van Clairvaux (ca. 1090-1153) wordt de passie
tot  een  van  de  voornaamste  elementen  van  Christus’  menselijkheid  en  zijn  liefde.  De  Fransciscanen  en
Dominicanen droegen deze “theologie van het kruis” verder uit. Ludolf van Sachsen uit de veertiende eeuw nam
de passages op in zijn Vita Christi: ‘Oh lieve heere hoe jammerlijck sadt gy opten kouden steen, bevender van
grote koude ende pynen.’ Aan deze tekst zou de naam “Christus op de koude steen” afgeleid zijn.

1510, museum Catharijne Convent

In de Noord-Duitse schilderkunst vinden we in de eerste helft van de vijftiende eeuw al dergelijke representaties
terug.  Naast  het  rusten  van  Christus,  worden  dan  ook  andere  momenten  afgebeeld,  zoals  bijvoorbeeld  de
ontkleding en de voorbereiding op de kruisiging. Het moment dat Christus op de steen zit, wordt vaak geplaatst
ná de ontkleding. Toch zijn er maar heel weinig beelden en schilderijen van dit moment, waarbij Christus ook
daadwerkelijk geheel naakt is. Dit komt niet alleen voor uit kuisheid, maar ook uit het feit dat dit moment vaak
in verband wordt gebracht met Christus’ ontmoeting met zijn moeder. Maria zou de naaktheid van haar zoon met
haar hoofddoek hebben bedekt.
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Het Mirakel van Hellendoorn, ‘Paepsche 
stoutigheden’ in Salland

Ruim  driehonderdvijftig  jaar  geleden  verscheen  een  pamflet  met  de  welluidende  titel  ‘Een  wondere  en
waerachtige geschiedenisse in Sallandt binnen Helderen int jaer 1643’. Het Mirakellied vertelt over de rampen
die  de  protestantse  koster  en  dominee  van  Hellendoorn  overkomen  als  zij  heiligenbeelden  uit  de  kerk
verwijderen en verminken.

In onze huidige tijd is het individualisme aan het doorslaan en krijgt het steeds meer de nare trekjes van egoïsme.
Dat  individualisme vindt  natuurlijk  ergens  zijn  oorsprong.  In  de  middeleeuwen  werd  het  persoonlijk  leven
georganiseerd door onder meer de kloosters, de (katholieke) kerk en gildes. Het collectivisme vierde hoogtij.
Toen Luther in 1517 zijn stellingen aan de deur van de kerk van Wittenberg vastnagelde, kon die daad worden
gezien als een stukje individualisering van de samenleving. Luthers individualisme werd niet op prijs gesteld. In
1521  werd  hij  geëxcommuniceerd.  Zijn  actie  wordt  echter  gezien  als  het  symbolisch  begin  van  het
protestantisme.  In  onze  huidige  tijd  wijzen met  name de christelijke politieke partijen op het  hanteren  van
normen en waarden in de samenleving. Een stukje terug richting collectivisme en weg van het ikke, ikke, ikke.

Op het Sallandse platteland bleef een echte Beeldenstorm uit. Gravure Frans Hogenberg, 1566.

Daar dacht men in de zestiende en zeventiende eeuw in de Nederlanden nog niet op die manier over na. Het
protestantisme moest  heel  erg zijn best  doen om zijn bestaansrecht  te  rechtvaardigen.  In  de zestiende eeuw
werden  de  protestanten  vervolgd.  Amper  een  halve  eeuw  later  waren  de  rollen  volledig  omgedraaid.  Het
protestantisme werd vanaf het eind van de zestiende eeuw de staatsgodsdienst. Een golf aan kerkzuiveringen,
beter bekend als de Beeldenstorm, ging daarmee gepaard. Pastoors en paters bekeerden zich her en der tot het
protestantisme, in andere gevallen bleven ze hun oude geloof trouw. De beeldenstorm ging grotendeels aan
Overijssel voorbij, al kregen de grotere steden Zwolle en Deventer er wel mee te maken. Op het platteland van
Salland maakte de adel  de dienst uit en volgden de dorpen en buurschappen de religie die deze plaatselijke
grootgrondbezitters aanhingen. Daar bleef het rustig.

De  streek  ten  noorden  van  Deventer,  tussen  Diepenveen,  Olst,  Wijhe  en  Raalte,  is  grotendeels  katholiek
gebleven, omdat de adel daar katholiek bleef. Voor Twente wordt de oorzaak van het katholiek blijven van het
oostelijk gedeelte  van deze regio toegeschreven aan het feit dat de Spanjaarden deze gebieden lang in bezit
wisten te houden. Oldenzaal kwam pas in 1626 in handen van de Staten. De omwenteling van katholiek naar
protestant was daarmee aan dit gebied voorbij gegaan. En zo ging het eigenlijk ook in het genoemde gedeelte
van Salland. Katholieke zielzorgers probeerden het platteland zoveel mogelijk te bedienen en mensen voor het
katholieke  geloof  te  behouden.  Deze  rol  werd  met  verve  vervuld  door  de  paters  jezuïeten.  De adel  in  het
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voornoemde Sallandse gebied bleef voor een overgroot deel het oude katholieke geloof toegedaan. Ze boden de
paters jezuïeten de gelegenheid om vanuit hun havezates henzelf en het platteland te bedienen.

Toren van het Huis (Oud) Rande in het voorjaar van 2008. (foto Evelyn Ligtenberg)

Ondertussen probeerden de protestanten via de wereldlijke overheid alles uit te bannen wat maar met het oude
geloof te maken had. Grafkruisen waren uit den boze en lijkpredikaties mochten niet meer uitgevoerd worden.
Kerken moesten schoongeveegd worden en ontdaan van altaren, heiligenbeelden en muurschilderingen. Sober
moest het zijn. Gods woord moest centraal staan en niet de rituelen en tradities eromheen. In de notulen van de
Overijsselse  classes  vinden we het  geweeklaag  over alle  ‘paepsche  stoutigheden’  terug.  Ondertussen  zat  de
bevolking niet  op de soberheid van het  nieuwe geloof te wachten  en hield men vast  aan de oude tradities.
Bovendien was de denkwereld van de bevolking beslist nog middeleeuws te noemen. Het bijgeloof en geloof in
wonderen en mirakelen maakten een onlosmakelijk deel uit van het dagelijks leven. En daar wisten de paters
jezuïeten  wel  weg  mee.  Zij  maakten  als  geen  ander  gebruik  van  mirakelen  en  wonderen,  waaruit  lering
getrokken kon worden en die de bevolking aanspoorde het oude, vertrouwde katholieke geloof te blijven volgen.
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Met de Hervorming werd het altaar uit de Hellendoornse kerk verwijderd. De altaarsteen is later teruggevonden.
(foto Evelyn Ligtenberg)

Het westelijk deel van Salland bleef voornamelijk katholiek, zo ook het oostelijk gedeelte van Twente. Deze
twee gebieden werden gescheiden door het Reggedal met aan de ene zijde de Sallandse Heuvelrug en aan de
andere zijde een moeilijk toegankelijk moerasgebied. Stadjes en dorpen in het Reggedal werden voornamelijk
protestants, maar er was overal wel degelijk ook sprake van katholieke bevolkingsgroepen. Het is niet moeilijk
om zich in te denken dat daar waar twee grotere groepen tegenover elkaar staan op een gegeven moment de vlam
in de pan slaat. Vermoedelijk gebeurde er iets dergelijks in Hellendoorn. Het dorp Hellendoorn kende een aantal
katholiek  gebleven  families.  De  tot  het  schoutambt  Hellendoorn  behorende  buurschap  Haarle  was  vrijwel
volledig katholiek gebleven. Niet vreemd, want het katholiek gebleven Raalte was in die tijd beter bereikbaar
dan het aan de andere kant van de Sallandse Heuvelrug gelegen moederdorp. Hellendoornse katholieke families
zullen in Haarle op zoek zijn gegaan naar een schuilkerk om de mis bij te wonen.
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Pamflet van het Mirakel van Hellendoorn. (Stedelijk Museum Zwolle)

Het lijkt erop dat over het niet in Hellendoorn ter kerke gaan van een aantal katholieke families onenigheid is
ontstaan tussen de Hellendoornse dominee Halfwassenius en een van de paters jezuïeten die vanaf de havezate
Rande het Sallandse platteland bedienden. De woordenstrijd culmineerde in een interessant pamflet dat bewaard
is gebleven onder de titel ‘Een wondere en waerachtige geschiedenisse in Sallant binnen Helderen int jaer 1643’.
Het pamflet staat tegenwoordig beter bekend onder de naam ‘Mirakel van Hellendoorn’. Het is geschreven in
dichtvorm en de dichter maakt handig gebruik van de vorm van een mirakelverhaal om de Hellendoornse koster
en dominee in een kwaad daglicht te zetten.

Het lied vertelt over de koster die heiligenbeelden op de zolder in de kerk vond en deze naar de dominee bracht.
Deze maande hem de beelden te verbranden. De koster bleek echter niet vrij te zijn van denkbeelden van het
oude geloof en zette het beeld van de heilige Antonius in zijn varkenshok. Antonius was immers de beschermer
van de varkens. Dat had hij beter niet kunnen doen, want de dag erop lag het varken dood in zijn hok. De koster
werd kwaad en onder aanmoediging van zijn hoogzwangere vrouw sloeg hij het beeld de armen, neus, oren en
lippen af, de ogen stak hij uit. Door alle consternatie kwam zijn echtgenote vervroegd in de kraam terecht en
baarde een kind dat er net zo mismaakt uitzag als het beeld. Dominee Halfwassenius was niet in staat het kind te
dopen en kreeg ter plekke een beroerte. Moraal van het verhaal: ga niet lichtzinnig met heiligenbeelden om.
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Antonius Abt met het varken uit het Getijdenboek van Catharina van Kleef.

Wat er  werkelijk  is  voorgevallen  in Hellendoorn rond 1643 is niet  duidelijk.  Mogelijk  heeft  Halfwassenius
geklaagd over gezinnen die elders naar katholieke diensten gingen in plaats van naar zijn kerk te gaan. Het is
mogelijk dat hij een van de paters jezuïeten rechtstreeks daarover aangesproken heeft. Het mirakelgedicht kan
dan gezien worden als een bijzondere manier om de dominee van repliek te dienen.

Pas  begin  negentiende  eeuw  konden  de  katholieke  gezinnen  in  Hellendoorn  een  klompenpakhuisje  in  het
dorpscentrum ombouwen tot kerkruimte. Saillant detail is dat op een van de avonden de koster langs kwam met
een paar heiligenbeelden die nog op de zolder van de oude dorpskerk bleken te liggen. Wellicht zat er dus toch
een  kern  van  waarheid  in  het  mirakellied.  Een  aantal  heiligenbeelden  waren  in  ieder  geval  nog  aanwezig.
Misschien hadden de kerkelijke autoriteiten van Hellendoorn bij de omwenteling van katholiek naar protestant
ervoor gezorgd dat de beelden netjes opgeruimd werden voor het geval het tij binnen afzienbare tijd weer keren
zou. Het mirakellied wordt voor het eerst sinds eeuwen weer gezongen. Het Hellendoornse dialectkoor ‘Andach’
heeft het op haar repertoire staan. Tegenwoordig staan in het koor katholiek en protestant gebroederlijk naast
elkaar. De pater jezuïet die het mirakellied schreef, zou er ongetwijfeld een ferme knipoog voor over hebben.

*Bron: Evelyn. Ligtenberg, ‘De wraak van Antonius; het pamflet van het Mirakel van Hellendoorn in historisch
perspectief’. Nijverdal, 2011. 

Café De Keizer, Rijssen
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1978 cafe De Keizer (de Weend) Holterweg

Jeanette Dalemans-Roosink vertelt de geschiedenis van de naam van het cafe aan de Holterweg te Rijssen.  In
1553 bracht keizer Karel van Habsburg (ook wel Karel V genoemd) een bezoek aan het café. Op die bewuste
avond was er een boerenbruiloft aan de gang. De keizer, die wel van een feestje hield, vroeg de bruid ten dans.
De bruid wist echter niet dat het Karel V was waar zij op dat moment mee danste. Omdat Karel het zo naar zijn
zin heeft gehad, heeft hij toestemming gegeven om het café “de Keizer” te noemen. De weg waarover hij naar de
toenmalige gelagkamer reisde, is Keizersdijk genoemd.

Vliegende bommen

Een verkort verhaal van J.F. A. Boer uit het Jaarboek voor Overijssel, 1952.

Vreemde gebeurtenissen speelden zich af in de namiddag van 16 november 1944 in het bos aan de voet van de
Eelerberg te Hellendoorn. Op de door regen doorweekte grond liepen tientallen Duitse militairen, die twee dagen
tevoren volkomen onverwacht  op deze rustige plek waren aangekomen.  Een reusachtig,  veertien meter lang
projectiel  verhief  zich  majestueus  op  een  kleine  ijzeren  tafel,  neergezet  aan  de  voet  van  de  forse  bomen.
Ongekende bedrijvigheid heerste alom. Daarna viel een benauwende stilte. Toen, om drie uur, klonken hevige
slagen als uit een plotseling aangedreven onweersbui. Langzaam en onder felle vuurverschijnselen verhief het
monsterachtige projectiel zich verticaal van zijn steunpunt, kwam enkele meters omhoog, zwenkte, keerde naar
de  bodem  terug  en  boorde  zich  in  de  zachte  aarde.  De  dreunende  ontploffing  werd  door  het  geluid  van
versplinterd glas gevolgd; het waren de ruiten van het Volkssanatorium (Krönnenzommer), het eerste slachtoffer
van de Duitse V-wapens, welke op die 16e november van het laatste oorlogsjaar hun intrede in Overijssel hadden
gedaan. Deze explosie van een mislukte V2 raket was het begin van een periode, die voor Overijssel dood en
vernieling betekende.

126

https://www.facebook.com/jeanette.dalemansroosink?fref=ufi


Het  bombardement op Antwerpen begon op 7 oktober. Op die dag, ’s avonds om 10 uur, stortte de eerste V2
neer te Brasschaat en vier dagen later werd de eerste V1 bom gesignaleerd te ’s Gravenwezel. Vrijdag 13 oktober
kwam de eerste raket in de stad zelf terecht. De V2 vernietigde 43 huizen en beschadigde er vijfhonderd. Niet
minder dan 32 mensen werden dood uit de ruines geborgen, 54 slachtoffers liepen verwondingen op. Dit was het
begin van een systematisch beschieting, die zes maanden zou duren. Een waar bloedbad met duizenden doden en
gewonden in een geteisterde stad. 

Weldra zou Overijssel rechtstreeks bij deze gebeurtenissen worden betrokken. Toen de eerste serie van acht
startbanen haar voltooing naderde, begonnen de Duitsers in de eerste week van december met de bouw van een
tweede. Door gebrek aan werkkrachten had de aanleg moeten wachten tot de eerste groep gereed was en de
arbeiders  weer  beschikbaar  waren.   De  nieuwe  startbanen  zouden  ten  dele  bij  de  reeds  gereedgekomen
lanceerinstallaties komen te liggen. Maar ook zou er een begin worden gemaakt met de aanleg van de oostelijke
sector:  de  startbanen  bij  Rijssen,  Almelo  en  ten  zuidwesten  van  Enschede.  In  totaal  werd  in  de  loop  van
december en januari de bouw van zestien startbanen ter hand genomen. De aanleg van deze bases begon in de
westelijke  sector.  Omstreeks  5  december  moesten  weer  tientallen  boeren  met  hun gezinnen  hun woningen
verlaten.  Opnieuw werkten  Duitse betonmolens,  nu in  de bossen van Middel,  Averlo,  Harfsen  en Ampsen.
Ongeveer een week later waren Wierden en Rijssen aan de beurt. In het Haarbos kwam één baan en in het
Hollands Schwartzwald werden drie banen op korte afstand van elkaar aangelegd. Tussen kerst en nieuwjaar
verschenen bouwploegen, elk 30 man sterk, in het gebied van Almelo en op vier plaatsen tussen Enschede en
Haaksbergen. Verschillende afschietinstellingen, in de nabijheid van reeds in gebruik genomen banen, waren
uitwijkplaatsen. Ze waren bestemd om de installatie over te nemen in geval van geaillieerde bombardementen.
Half februari trokken de Duitsers weg uit Averlo en lieten betonnen funderingen achter. De verdreven bewoners
konden naar hun boerderijen terugkeren. Ook de werkers van de groep Enschede werkten verscheidene weken
tot zij opbraken. De startinrichtingen zouden, indien nodig, in korte tijd kunnen worden voltooid. 

De lanceerbanen in Rijssen, Wierden en Almelo werden ondanks het uiterst slechte weer voor het betonwerk,
met kracht doorgezet en zij kwamen binnen vijf weken geheel voor gebruik gereed. Om 10 uur in de ochtend van
15 februari kon het vuur te Almelo worden geopend, nadat de startbanen te Wierden en Rijssen reeds drie weken
eerder  haar  eerste  vliegende  bommen  hadden  gelanceerd.  Zestien  startbanen  waren  voltooid  en  acht
lanceerplaatsen  werden  niet  verder  afgewerkt.  Een  geheel  gereedgekomen  startplaats  in  het  Nijreesbos  bij
Almelo werd na korte tijd gedemonteerd. Deze was nooit gebruikt omdat er een fout in de plaatsing aan het licht
was gekomen. Met zekerheid kan worden aangenomen dat de Duitsers minstens 24 V1 bases in Oost-Nederland
hadden geprojecteerd, maar dat slechts vijftien startbanen zijn voltooid om de vliegende bommen te lanceren.

Waarom werd gekozen voor een noord-oostelijke lijn? Het front liep sinds de herfst ongeveer langs de grote
rivieren. Het gebied ten zuiden van de Rijn, Waal en Maas was strijdgebied. De omgeving van de frontlijn was
door de aanwezigheid van geallieerde vliegtuigen ongewenst. Alles wat zich op de weg bewoog was constant in
gevaar. Het Overijssels-Gelders landschap bood het beeld van bebouwde akkers en weiden, afgewisseld door
kleine stukken bos, doorgaans met dennen, doch ook met beuken en eiken beplant. De bodem bestaat voor het
grootste deel uit zand en is hooggelegen. Men treft overal dezelfde gronden aan. Vanuit de lucht is het praktisch
onmogelijk een bepaald punt terug te vinden. Het dichte wegennet verkeerde in goede staat. Naast de zandpaden
waren er talrijke verharde wegen, die aansloten op de geasfaalteerde hoofdwegen. De verbinding met Duitsland
is, zowel per trein als per  auto, gemakkelijk.  Aangezien de bruggen over de IJssel  te Zutphen en Deventer
herhaaldelijk werden aangevallen en na Arnhem nog steeds met een geallieerde opmars over de Veluwe rekening
werd gehouden, bleef men ten oosten van de rivier.

Indien  men  zich  al  deze  factoren  voor  ogen  houdt,  baart  het  geen  verwondering  dat  de  keus  van  het
Obercommando op de streek tussen Enschede en Deventer viel. In oktober trokken enkele auto’s met officieren
het  land  binenn.  De  inzittenden  speurden  de  omgeving  af  en  hadden  met  behulp  van  hun  kaarten  weldra
geschikte punten gevonden voor de bouw van de afschiet-instellingen. Opmetingen werden gedaan, de plaatsen
aangetekend. Het werk kon beginnen. Op 1 december wilde Hitler de aanval in de Ardennen ontketenen en men
diende dus voor die tijd gereed te zijn. Begin november doken in het westelijk deel van de uitgekozen zône
mannen van de bouwploegen op. Nadat  de eerste  opmetingen  waren  verricht,  hadden de bewoners  van het
omliggende gebied binnen een straal van een halve kilometer de aanzegging gekregen te vertrekken. Met steun
van behulpzame buurtbewoners trachtten de door de volkomen onverwachte bepaling getroffen gezinnen nog
zoveel mogelijk van hun roerende have op wagens te vervoeren. Vanaf dat ogenblik omgaf een geheimzinnige
sfeer  de  plaatsen  rondom  de  stellingen.  Hermetisch  werd  het  Militaire  Sperrgebiet  afgesloten.  Er  werden
waarschuwingsborden op de toegangswegen aangebracht, ‘Ohne Anruf wird geschossen’. Wachtposten hielden
toezicht op de naleving van het verbod.
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Groepen Duitse arbeiders en soldaten arriveerden en trokken in de verlaten boerderijen. Betonmolens werden
aangevoerd  en  weldra  klonk  hun  ratelend  geluid  in  de  bossen.  Na  verloop  van  enkele  weken  waren  de
fundamenten voor de startbanen en werkplaatsen aangebracht. De in de weg staande bomen werden gekapt en
het schootsveld vrijgemaakt. Toen kwamen op vrachtauto’s de delen van de ijzeren startbanen, die ter plaatse in
elkaar werden gezet en op de betonblokken gemonteerd. Na drie weken kwam de eerste serie startbanen begin
december  gereed.  Per  vrachtauto’s  werden  toen  van  nabijgelegen  stations  de  eerste  robot-vliegtuigen
aangevoerd. Die werden in betrekkelijk kleine werkplaatsen bij de afvuur-inrichtingen in elkaar gezet. Met name
de vleugels werden pas kort voor de start aan de bom vastgemaakt. 

De plaatsen voor de ligging van de startbanen waren met zorg uitgekozen. Zij waren zonder uitzondering in dicht
bebost terrein teneinde het geheel voor het speurend oog van geallieerde vliegers, die hier zeer actief waren,
verborgen te houden. Vooral de dennenbossen die ook in de winter groen waren vormde een geliefde entourage.
In de bossen werd zoveel gekapt als nodig om de installaties te plaatsen en een vrij schootsveld te krijgen.
Bovendien  werden  de  startbanen  ten  dele  nog  met  groene  maskeringsnetten  en  aan  ijzerdraad  en  gaas
opgehangen takken bedekt. Zelfs bomen werden verkort. Stammen werden aan de voet afgezaagd, waarna de top
met draad weer aan de stomp werd bevestigd. Met deze doeltreffende camouflage is bereikt dat de geallieerde de
plaatsen niet vaak hebben kunnen bombarderen.

Het was ook belangrijk dat de plaats gemakkelijk kon worden bereikt door de zware vrachtwagens, die de V1’s
moesten aanvoeren. Met het oog daarop werden de startplaatsen daar gebouwd, waar een verharde weg in de
onmiddelijke  nabijheid  aanwezig  was.  Dit  waren  de  secundaire  wegen  om  te  voorkomen  dat  belangrijke
hoofdwegen in het Sperrgebiet voor het verkeer zouden moeten worden afgesloten. De robots werden over een
smal betonnen pad op ijzeren karretjes naar de startbaan geduwd. Verder bevond zich bij elke startbaan een
gemetselde cementen put, waarin koelwater werd bewaard. Aan de linkerkant, enkele meters van de startbaan,
was een houten bunker in de grond gegraven, bedekt met een zware laag aarde en voorzien van een smalle
kijkspleet met uitzicht op de installatie. In deze nauwe post, afdoende beschermd tegen eventuele voortijdige
explosies, zat de man, die door een druk op de knop van een draagbaar electronisch controle-toestel, de start van
de  V1  bewerkstelligde.  De  commanderen  luitenant  en  zijn  manschappen  hadden  zich  geinstalleerd  in  de
ontruimde woningen. Op elke startplaats werkten ongeveer zestig man, die tot de Luftwaffe, het Flakregiment
155, behoorden.

De V1 en V2 waren beide bestemd om een explosieve lading naar  een ver-verwijderd doel te brengen met
behulp  van  een  zelfstandig  werkend  mechanisme,  waarop  na  het  afvuren  geen  invloed  meer  kon  worden
uitgeoefend. V1 behoorde tot Goering’s Luftwaffe. Het was een kleine onbemand vliegtuig, voorzien van een
met benzine werkende motor. De besturing geschiedde door geheel automatisch reagerende instrumenten, die
voor het wegschieten zodanig werden afgesteld, dat de vliegende bom in de goede koers ging en zich op het
juiste ogenblik met de in zijn neus aangebrachte 980 kilo springstof op het doel zou werpen. Aangezien het
voortdrijvings-mechanisme pas kon gaan werken als het robot-vlegtuig voldoende snelheid had bereikt, moest de
V1 worden weggeschoten door een catapult-installatie, in feite een pneumatisch kanon. Dit waren de startbanen.
De V1 bereikte een snelheid van 600 kilometer per uur.

De V2 was een veertien meter lange granaat met scherp toegespitste neus, zonder vleugels, maar met vier brede,
naar  achteren  wijzende  vinnen,  die  als  stabilisatievlakken  dienden.  Zij  werd  voortgedreven  door  een
reactiemotor,  werkende  met  alcohol  en  vloeibare  zuurstof,  die  een  druk  gelijkwaardig  aan  600.000  pk
ontwikkelde.  Op  de   lanceerplaats  kreeg  het  projectiel  zijn  brandstof.  In  speciale  tankauto’  s   werden  de
methylalcohol en de vloeibare zuurstof op het station Nijverdal afgehaald en kort voor de start in de reservoirs
gepompt. Volkomen verticaal verhief de V2 zich langzaam van de richttafel, steeg met razendvlug toenemende
snelheid en versnelling tot 39.5 kilometer,  boog daarna geleid door de instrumenten onder een hoek van 45
graden in de richting van het doel. Dat met een snelheid van 5800 kilometer per uur volgens de baan van een
gewone granaat werd bereikt, vier a vijf minuten na het lanceren.

Nooit is er een schot op een V2 gelost. Dit lugubere wapen kon slecht worden bestreden door luchtaanvallen op
de productiecentra (o.a. kamp Dora Mittelbau) spoorlijnen en afvuurplaatsen. De V1 was gebonden aan vaste
startbanen, de V2 kon overal worden afgevuurd, waar de bodem stevig genoeg was voor het lanceren van het
veertien ton wegende projectiel. Slechts dankzij de omstandigheid, dat de V2 pas laat uit de fabriek kwam  en
ook nog in beperkt aantal, bleven steden als Londen en Antwerpen voor algehele vernietiging gespaard. Van
geen projectiel had men zekerheid dat het zijn doel zou bereiken. Het kon overal neerstorten, uit de bovenste
lagen van de stratosfeer, doch ook nog nauwelijks van de grond. Alles verpletterend dat zich in de nabijheid
ophield.  Vijf  minuten voor  elke  start  ging  het  alarmsein  naar  de  kleine  medische  afdeling.  De batterij-arts
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Lutzenberger en zijn helpers maakten zich dan gereed om eventuele slachtoffers zo spoedig mogelijk te kunnen
verzorgen.

Al het werk werd door Duitsers uitgevoerd. Alleen bij Almelo werden de fundamenten voor vier startbanen door
Italiaanse krijgsgevangenen gelegd, die toevallig beschikbaar waren. Het vervoer uit de Duitse fabriek gebeurde
per trein in gewone gecamoufleerde goederenwagons. De treinen kwamen voornamelijk te Oldenzaal het land
binnen om dan via Hengelo  te  worden gereden  naar  een station in  de omgeving van het  startgebied,  zoals
Nijverdal, Almelo, Wierden en Rijssen. Daar werden de robots door middel van een kraan geladen in geheel met
gras gemaskeerde vrachtauto’s, zware diesels met dikke ballonbanden en en opvallende soepele vering. Deze
volgden steeds binnenwegen en vertoonden zich zo weinig mogelijk op de hoofdverkeerslijnen. Alle transport,
ook dat per trein, gebeurde vrijwel uitsluitend in de nacht.

Waren er genoeg gevleugelde bommen voorhanden, dan konden de Duitsers een zogenaamde ‘massale start’
demonstreren, waarbij verscheidene startbanen nagenoeg tezelfder tijd een robot wegschoten. Dan zag men de
vurige staarten van zes of zeven robots tegelijk langs de nachtelijke hemel snellen. Al spoedig hoorde men af en
toe zware dreunen, het teken dat er weer een vliegende bom voortijdig omlaag was gekomen. De angst onder de
burgers voor het nieuwe wapen was groot, te meer omdat men in de onder Duitse controle staande kranten erg
overdreven  berichten  over  de  uitwerking  van  de  robots  had  gelezen.  Reeds  in  de  verboden  zône kwamen
tientallen bommen neer, die niet in de lucht waren gegaan. Anderen vlogen een paar kilometer verder, maar dan
verstomde plotseling het monotone geratel van de motor en wist men, dat de bom vrijwel onmiddellijk moest
neerploffen. De bewoners voelden zich, bij de gringste hapering van het mechanisme, nergens veilig. Ze wisten
dat de bom zou neerstorten.

De meeste vliegende bommen kwamen echter neer in bossen of op weilanden en veroorzaakten aanzienlijke
glasschade aan de nabij gelegen woningen. Slechts zelden viel een V1 op huizen of boerderijen.  Ze werden door
speciale ‘Sprengcommando’s’ van de Luftwaffe opgeruimd. Soms werd de bom tot ontploffing gebracht waarbij
de omwonenden niet werden gewaarschuwd. Honderden vliegende bommen zijn door fouten in het mechanisme
neergestort  voor zij hun doel bereikten. Hierbij moet worden opgeteld de robots die door tegenactie  van de
geallieerden werden neergeschoten. Zodra de vliegende bommen Tilburg waren gepasseerd werden zij door een
ware regen van staal ontvangen. Bij tientallen stortten zij daar uit het luchtruim. Door middel van de moderne
radar-installaties was het  personeel  van het  afweergeschut op de komst van elke afzonderlijke V-bom tijdig
voorbereid. In het grootste geheim werd onder bevel van de Amerikaanse brigadier-generaal Clare H. Amstrong
het ‘Anti-Flying Bomb Command Antwerp X’ opgericht, dat weldra beschikte over niet minder dan 22.000 man.
Begin december had ‘Antwerp X’ van de Britse geheime dienst het bericht ontvangen dat ook in de driehoek
Almelo-Hengelo-Enschede startbanen voor de V1 werden aangelegd. Men was voorbereid toen het offensief de
16e december losbarste. Het resultaat van de slag tussen afweergeschut en V1 zou het verdere verdere verloop
van de oorlog aanzienlijk beinvloeden.

Duitsland moest  tijd  winnen om achter  zijn geschokte  defensie-systeem nieuwe wapens  te  ontwikkelen.  De
geallieerden spanden zich tot het uiterste in om hun offensief met de overwinning te bekronen. Gedurende de
154 dagen van de slag tegen de vliegende bommen verschoot de luchtdoelartillerie meer dan een half miljoen
granaten.  Achter  elkaar  gelegd  zouden  die  projectielen  de  afstand  van  Amsterdam  naar  Ankara  hebben
overbrugd.  Dankzij  de  onuitputtelijke  materiele  hulpbronnen  waarover  generaal  Armstrong  de  beschikking
kreeg, kon worden bereikt dat niet meer dan 211 vliegende bommen in het havengebied doordrongen. Slechts
een paar keer slaagden de Duitsers er in de verbindingslijnen en het lossen in de Schelde gedurende een korte tijd
te verstoren.

In de periode 13 oktober tot  28 maart  zijn 858 projectielen van V1 en V2 in Antwerpen en de voorsteden
gevallen. Daardoor werden bijna 3000 Belgen gedood en 8000 gewond. Meer dan 20.000 huizen werden geheel
vernield of zwaar beschadigd; 50.000 huizen werden licht beschadigd. De verliezen onder de geallieerden waren
603 doden en 942 gewonden. Een bloedbad van ongekende omvang veroorzaakte de raket die te Hellendoorn
werd afgeschoten.  Om 3.20 in de namiddag van 16 december  viel  de raket  op het  Rex-theater,  de grootste
bioscoop van Antwerpen.  De avonturen van Buffelo Bill waren te zien op het witte doek en bijna duizend
geallieerde soldaten en burgers keken naar de film. Onder de burgers waren 271 doden, 10 vermisten en 97
gewonden, onder de geaillieerden 296 doden en 194 gewonden. Dat betekende de ergste ramp, door één enkel
projectiel veroorzaakt, voor de eerste atoombom Hiroshima wegvaagde.

Dit is in het kort het verhaal van de slag om Antwerpen. Achter de getallen ligt de onwankelbare moed van de
Antwerpse bevolking, die zich onder de beproeving niet minder standvastig hield dan de burgers van Londen en
de andere Britse steden. Er waren tienduizenden die de stad uitvluchten. De havenarbeiders dreigden op een
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kritiek ogenblik in staking te gaan, indien zij geen gevarentoeslag ‘bibbergeld’ op hun loon zouden ontvangen.
Maar, levend als holbewoners, doorstond de kern van de bevolking alle verschrikkingen, die pas eindigden toen
de geallieerden de startbanen van de V1 en de afvuurpunten van de raketten (V2) hadden veroverd.

In de nacht van 28 op 29 maart is de raket-troep (V2) in noordelijke richting vertrokken. Het was een poging
voor de dreigende opmars van het tweede Engelse leger door te breken naar Duitsland. Het was bijna te laat. Op
1 april waren de Engelse tanks al in Enschede en Rheine opgedoken, twee dagen later stonden zij bij Nordhorn
en  Munster.  De raket-afdeling  kon Noord-Duitsland  nog bereiken,  waarna  de officieren  en  manschappen  –
zonder raketten – werden ingezet in de strijd om Berlijn tegen de Russen te helpen verdedigen. De actie van de
vliegende bommen had in de laatste weken sterk geleden door de met de dag toenemende bedrijvigheid van de
geallieerde  jagers.  Weliswaar  hadden  de  Duitsers  langs  de  voornaamste  wegen  talrijke  gecamoufleerde
schuilplaatsen,  zogenaamde  ‘Splitterboxen’  voor  hun  auto’s  ingericht,  maar  dat  hield  niet  stand  tegen  de
aanvallen  in  scheervlucht  van  de  gevechtsmachines  van  de  geallieerden.  Honderden  voertuigen  en  treinen
werden  een  gemakkelijke  prooi.  Toen,  in  de  nacht  van  23  op  24  maart,  kwamen  de  geallieerde  legers  in
beweging. Voor de activiteiten van de V1 en V2 wapens was hiermee definitief een einde gekomen.  Een klein
‘Sprengcommando’ trok van de ene installatie naar de andere. De bijzondere aandacht gold het voorste stuk van
de startbaan. Dat werd met een sterke explosieve lading in de cylinder grondig vernield. Toen werden aan de
steunen kleine ladingen aangebracht, welke bij ontploffing bewerkstelligden dat de hele startbaan kantelde en
veranderde in een verwrongen massa ijzer. Slechts bij de startbaan Harfsen weigerden de ladingen aan de uiterste
steuynen en zij behield nog maandenlang haar orospronkelijke stand.

De laatste vliegende bom, die te Deventer werd gezien, vloog in de vroege ochtend van 27 maart over de stad.
Diezelfde ochtend stierven de laatste Nederalnders als slachtoffer van het V-wapen. Toen zag een Britse jager op
een patrouilletocht een V1 in het donker aankomen en met enkele salvo’s  van het boordgeschut werd de bom ten
val gebracht. De bom kwam midden in Velp terecht. Twee huizen aan de Oranjestraat werden geheel vernield,
zeven andere onherstelbaar beschadigd en negen mensen werden in hun slaap gedood. Te Antwerpen sloeg de
laatste V1 in op 28 maart om 23 uur, maar in het dorpje Ranst kwam echter nog om 7 uur in de ochtend van de
30e een vliegende bom neer, die in Oost-Nederland was gelanceerd. In overeenstemming hiermee is het verhaal
van een boer aan de rand van het Nijreesbos bij Almelo, die steeds in de omgeving van de hier gelegen startbaan
heeft gewoond. Hij vertelde dat daar op 30 maart, ’s morgens tegen 7 uur, de laatste V1 was gelanceerd, waarna
’s avonds om half negen ook deze installatie de lucht inging. Diezelfde dag, om 17.30 uur, werd de toestand van
voortdurende paraatheid, die sinds 27 oktober onafgebroken had geheerst bij het ‘Anti-Flying Bomb Command
Antwerp X’ opgeheven. De strijd was gestreden. 
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Intussen maakten de V-troepen zich zo snel mogelijk uit de voeten op gestolen fietsen voor de voortrijdende
Engelse en Canadese tanks uit. Op 3 april nam de Britse 43ste (Wesex) divisie Hengelo in, dat het voornaamste
spoorwegstation  was,  waarlangs  de  projectielen  binnenkwamen.  In  de  avond van  dezelfde  dag  viel  Borne,
waarmee het Almelose startgebied was bereikt. Twaalf dagen nadat de raket-troepen waren vertrokken, werd ook
Hellendoorn bevrijd door de afdeling van het Royal Regiment of Canada, behorende tot de 2 e Canadese divisie.
Nog enkele dagen was het in het bos van de Eelerberg een drukte van belang. Officieren van een commissie van
onderzoek van ‘SHAEF’, het hoofdkwartier van generaal Eisenhower, dwaalden onder de bomen. Ze raapten
papiuetjes en stukken metaal op en ondervroegen de omwonenden. Zij zijn echter niet veel wijzer egworden. Er
was daar immers geen Nederlander die het lanceren van een V2 van dichtbij heeft gezien. Duitsers, later bij de
opmars gevangen genomen, hebben de belangstelling van de geaillieerden in dit opzicht ruimschoots kunnen
bevredigen.  Prins  Bernhard  kwam de situatie  met  eigen  ogen  bekijken.  Ook in Enter  bij  Binnengait  is  hij
gesignaleerd.

De razzia in Twente van september 1941 

In Amsterdam vonden al in 1941 twee grote razzia’s tegen de joodse bevolking plaats. De eerste, op 22 en 23
februari, vormde de aanleiding tot de grote Februaristaking. Bij de minder bekende razzia op 11 juni besloten de
Duitsers uit vrees voor soortgelijke reacties als in februari geen straatrazzia te houden, maar op geselecteerde
adressen Joden uit hun huizen te halen. Deze methode paste de bezetter ook toe bij de derde grote razzia, op 12
en 13 september 1941 in Enschede en omgeving. Het werd een voorbode van wat de joden te wachten stond.

In 1941 waren in Twente enkele sabotagedaden gepleegd, waarbij telefoonkabels waren doorgesneden. Toen dit
in september opnieuw gebeurde gingen de Duitsers over tot represailles. Op 13 en 14 september werden 105
Joden opgepakt: 66 in Enschede, 10 in Almelo, 10 in Hengelo, 8 in Oldenzaal en 11 op andere plekken. Zij
werden opgesloten in de gymzaal van het Gemeentelijk Lyceum in Enschede.
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Het Gemeentelijk Lyceum in Enschede, met aan de zijgevel de gymzaal (Beltstraat).

Twee dagen later werden zij  op transport  gesteld.  Waarheen was aanvankelijk onduidelijk,  maar toen begin
oktober de eerste overlijdensberichten binnenkwamen vanuit het Oostenrijkse concentratiekamp Mauthausen,
werd de ernst van de situatie duidelijk. Op 21 oktober - vijf weken na de razzia - waren het er al 38. De laatste
van de 66 Enschedese Joden was Nathan Cohen, die op 16 december omkwam, de laatste van de oorspronkelijke
105 was Albert ten Brink uit Goor op 5 januari 1942. De joodse gemeenschap was gewaarschuwd.

Sig Menko (1877-1962) was vanaf 1900 firmant van de Enschedese textielfabriek . Ook was hij onder meer
bestuurslid van Ziekenhuis ‘Ziekenzorg’ en van 1923-1935 gemeenteraadslid voor de Liberale Partij. Hij werd
voorzitter van de Joodse Raad voor Enschede, waartoe ook behoorden secretaris Combrecht Bernard (‘Gerard’)
Sanders (1902-1945), directiesecretaris bij Stoomblekerij Nijverheid, en penningmeester Isidoor van Dam (1876-
1952), directeur van de firma M. van Dam & Zn.

Sinds 1916 woonden Sig Menko en zijn vrouw Emmy (1886-1962) in een riante villa aan de Rembrandtlaan 52,
de tegenwoordige Tromplaan. Het pand werd in maart 1941 gevorderd door de Sicherheitsdienst (SD). Vanuit de
Enschedese synagoge aan de Prinsestraat, waar de Joodse Raad kantoor hield, ging Menko wekelijks naar de SD
voor  het  in  ontvangst  nemen  van  instructies.  Daar  ontving  hij  -  nota  bene  in  zijn  eigen  huis!  –  ook  de
doodsberichten uit Mauthausen.
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De villa van Menko, rechts op de achtergrond, aan de Rembrandtlaan/Trompetlaan Enschede. Foto: Sig Menko.

Emmy bracht die berichten op haar driewieler rond aan de nabestaanden. De ontstellende ervaring met de snelle
dood van de ‘Mauthausen-groep’ leidde bij de Joodse Raad voor Enschede tot een actief onderduikbeleid.

Dit  was  geheel  in  tegenstelling  tot  de  uiterst  voorzichtige  opstelling  van  de  landelijke  Joodse  Raad  in
Amsterdam.  Wanneer  Sig  tijdens  een  bijeenkomst  in  Amsterdam  de  optie  ‘onderduiken’  voorstelt,  kapt
voorzitter David Cohen dat af: ‘Mijnheer Menko, dat woord komt in onze vocabulaire niet voor.’ ‘Enschede’
weet  genoeg  en  gaat  een  eigen  koers  varen.  Met  name  secretaris  Sanders  heeft  zich  voor  de
onderduik onophoudelijk ingezet, tot hij zelf werd afgevoerd. Hij onderhield de contacten met het lokale verzet,
in  het  bijzonder met de protestantse predikant  Leendert Overduin.  Overduin was een  van de eersten  die de
tekenen van de tijd duidde. Hij preekte al binnen een week na de razzia: ‘Want de waarheid van het joodse volk
is  de  waarheid  van  de  mens  …  Wij  leven  heden  in  een  wereld  waarin  op  openlijke  en  grove  wijze  de
rechteloosheid ons tegenslaat. Wij leven in een wereld waarin het sadisme vrij spel schijnt te hebben …’.

In de praktijk leverde Sanders de onder te duiken Joden aan, Overduin c.s. de onderduikadressen, terwijl Sig
Menko een netwerk had voor de financiering. Door Enschedese fabrikanten en andere vermogende particulieren
zijn enkele tonnen bijgedragen in de kosten van de onderduik. Naar schatting heeft de groep-Overduin tussen
1941 en 1943 achthonderd tot duizend Twentse Joden aan een onderduikadres geholpen.

Herdenking bij  de synagoge in Enschede.  Op 13 September wordt de razzia van 13 en 14 september 1942
herdacht. Op die twee dagen werden in Enschede 105 joodse mannen opgepakt en op transport gesteld naar het
concentratiecamp Mauthausen. Foto: website secondworldwar.

In mei 1943 doken Sig en Emmy Menko onder, een jaar later werden zij verraden. Zij werden op 8 mei 1945 in
Theresienstadt  door de Russen bevrijd.  Ook Isidoor  van Dam overleefde  de oorlog,  door na een verblijf  in
Westerbork alsnog onder te duiken. Gerard Sanders, die op 12 april 1943 in Enschede werd opgepakt, stierf op
28 februari 1945 in Langenbielau, een nevenkamp van Gross-Rosen.

Op 1 oktober 1941 telde Enschede 1.406 joodse ingezetenen, inclusief de 66 ‘Mauthausen’-Joden. Er is ook een
‘Gestapolijst’  van  juli  1942  waarop  1.215  Joden staan  vermeld.  Naast  de  Mauthausen-groep  is  van  twee
Enschedese Joden bekend dat zij vóór 1 juli 1942 omkwamen. Dit zou kunnen duiden op ongeveer 100-125
‘vroege’  onderduikers.  De  meest  nauwkeurige  lijst  van  omgekomen  Joden  uit  Enschede  komt  uit  op  674
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(inclusief de 66 van Mauthausen). Naar de laatste stand van het onderzoek kan worden gesteld dat ongeveer 52%
(laten we het houden op 50%) van de in 1941 getelde Enschedese Joden de oorlog heeft overleefd. Over heel
Nederland gerekend heeft circa 25% van de Joden de oorlog overleefd. In zijn monumentale werk Ondergang
constateert Presser dan ook: ‘Er zijn weinig Joodse gemeenten in den lande, die zo goed uit de oorlog zijn te
voorschijn gekomen (…)’.

 

De synagoge in de Prinsenstraat te Enschede in de jaren dertig.

Raad in Enschede er  als enige  officiële  Joodse instantie  in  den lande toe overgegaan  is,  het  Enschede kon
daarnaast  tot januari  1943 steunen op een in sterke mate anti-Duits gezag. Er is sprake geweest  van enkele
collectieve weigeringen bij de politie tegen Duitse maatregelen. Bovenstaande factoren hebben, ieder voor zich
maar  zeker  ook in hun stimulerende  samenhang – ‘moed werkt  aanstekelijk’  noemt  De Jong dat  –  ervoor
gezorgd dat het percentage joodse overlevenden in Enschede significant hoger lag dan vrijwel overal elders in
het land. Al mag de stad daar trots op zijn, de kaddisj (het gebed voor de overleden bloedverwanten) overstemt
alles… De vroege razzia in september 1941 is ontegenzeggelijk van grote positieve invloed geweest op het hoge
percentage joodse overlevenden in Enschede. Daardoor drong de ernst van de situatie vroeger door tot de joodse
gemeenschap dan elders in het land. Van onschatbare waarde was daarnaast de onafhankelijke opstelling van de
lokale Joodse Raad, die lijnrecht inging tegen ‘Amsterdam’. De Jong stelt in deel 7 van het ‘Koninkrijk’ dat ‘de
vertegenwoordiging van de Joodse onderduiken van Joden systematisch voor te bereiden en te bevorderen.’

De joodse gemeenschap bleek er in Enschede gelukkig niet alleen voor te staan. Zonder het moedige optreden
van mensen als Overduin c.s. en de financiële ondersteuning vanuit de fabrikantenkring, was realisatie van een
effectieve onderduik nauwelijks mogelijk geweest. Individuele burgers toonden zich in grote mate bereid in hun
huizen onderdak te bieden aan hun joodse medemensen.

Dit artikel van Ab Gellekink is eerder gepubliceerd in Mijn Stad Mijn Dorp Tijdschrift mei/juni 2012, nr. 2.

Het Leijerweerd te Enter
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De eerste vermelding van dit erve vinden we in het schattingsregister van  Twente  uit het jaar 1475. De eerste
bekende eigenaar is de familie van Tije. In 1475 verkopen Derk en Seino ten Thije dat hues  to Grymberghe mit
den veer etc. en ook met de Luierweerd in de buurschap Enter aan Otto van den Rutenberg en diens vrouw.

Deze  Otto  van  de  Rutenberch  was  een  zoon  van  Alof  van  den  Rutenberg  en  Willemtje  van  Vianen  van 
Beverweerde  die  het  huis  Zuthem  bij  Zwolle  bezaten.  De  van  de  Rutenbergs  behoorden  tot  de  meest
vooraanstaande families in het Oversticht en waren verwant aan machtige geslachten in Utrecht. Otto had   reeds
een in 1461 een aanzienlijk bezit in Notter verworven door de aankoop van het goed Sudena. Hij huwde op
latere leeftijd met Maria van Twickelo, dochter van Johan van Twickelo en Jacobje van  Keppel. Dit echtpaar
wilde zich eerst  op Sudena vestigen,  maar Maria van Twickelo verkoos Grimberg ömb deste neher bei der
kirchen zu sein”.  Daarna  werd Grimberg aanzienlijk verbouwd.  Zij  kregen vijf kinderen waarvan  Otto hem
opvolgde in het bezit van de Grimberg. Deze Otto overleed kinderloos in 1549 zijn weduwe in 1561. In 1562
werd de boedel verdeeld tussen de families Schele en van Voorst. Het  Luierweerd komt in het bezit van de
familie  Schele tot Weleveld. Het Luierweerd is altijd een pachterve geweest. Er is zelfs een pachtboek over de
periode 1632 tot en met 1650 waarin Daniel van Schele van al zijn bezittingen de inkomsten heeft bijgehouden.

In 1734 koopt Carel Frederik Cramer, richter te Delden het Leijierweerd  van A. Schele te Osnabruck. Cramer
was gehuwd met Johanna Putman. Bij het Leijerweerd wordt een buitenhuis gebouwd en een tuin met theehuisje
aangelegd en tevens een sterrebos en allee. In de zomer verblijven de Cramers regelmatig op het Leijerweerd.
Hun enige kind Joannes Wilhelmus Cramer volgt zijn vader in 1733 op als richter van Delden. Diens tweede
zoon  Carel  Frederik  Herman  Cramer  volgt  zijn  vader  in  1789  op  als  richter  van  Delden,  ontvanger  der
landsmiddelen en advocaat-fiscaal van Twenthe. In 1802 krijgt Cramer toestemming om de naam Putman aan de
familienaam Cramer toe te voegen. Met zijn moeder Susanna Geertruyd Putman dreigde n.l. de familienaam
Putman uit te sterven. Bij de komst van de fransen in 1795 wordt Cramer uit al zijn ambten ontzet van wege zijn
prinsgezinde gevoelens. Na de franse tijd is hij burgemeester en secretaris van het Schoutambt Delden. Op 72-
jarige leeftijd in 1838 wordt hem eervol ontslag verleend uit deze functies.

Op 1 november 1838 vestigt Carel Frederic Herman Putman Cramer zich met zijn vrouw Maria Elisabeth van
Thielen op het buitengoed het Leijerweerd te Enter.  Zijn zoon Joan Wilhelm Putman Cramer wordt in 1841
benoemd tot  burgemeester  van  de gemeente  Wierden  en  neemt  dan  samen met  zijn  vrouw Maria  Gerarda
Adolphina Johanna Schouten en hun drie kinderen intrek  bij zijn ouders op het Leijerweerd. Ook de zuster van
Joan Putman Cramer, Joanna Wilhelmina Maria, weduwe van de heer Zeger de Jongh trekt bij haar ouders en
broer in. Daar worden nog zes kinderen geboren. In 1845 overlijdt Carel Frederic Herman Putman Cramer  en in
1847 zijn vrouw. 

Rond dit overlijden der ouders zijn toendertijd een aantal actes van boedelscheiding etc. opgemaakt met o.a. een
volledige inventarisatie van alle goederen die op het Leijerweerd werden aangetroffen. Deze actes zijn hierna
onverkort  weergegeven.  Tevens is  nog opgenomen een acte van verpachting van de boerderij  die  naast  het
herenhuis stond. Deze verpachting geldt voor de jaren 1812-1818. In deze acte komen we allerlei bepalingen en
beperkingen  tegen  waaraan  de  toenmalige  pachter  was  onderworpen.Na  beeindiging  van  zijn  loopbaan  als
burgemeester van de gemeente Wierden in 1880 en het overlijden van zijn vrouw in 1883 komt een einde aan de
historie van het buitenhuis. In 1883 wordt het herenhuis voor  afbraak verkocht. 
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Carel Frederink Herman Putman Cramer 
(1765-1845), de vader van de burgemeester 
van Wierden

Joan.Wilhelm Putman Cramer (1814-
1897), burgemeester van Wierden van 
1841 tot 1880

.

Een deel van deze gegevens zijn overgenomen uit het boekje “Enter 800” waarin Henk Woolderink  verteld over
de geschiedenis van het Leijerweerd en uit het boek “De havezaten van Twenthe en haar bewoners” van de heren
Gevers en Mensema.

De laatste executie in Almelo
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Als wij de berichtgeving van de laatste jaren mogen geloven, lijkt het erop dat de criminaliteit hand over hand
toeneemt. Er wordt regelmatig gepleit voor strengere straffen, waarbij nogal eens geroepen wordt dat vroeger
alles veiliger was. De vraag is wat verstaan wij onder vroeger? Is dat de tijd van onze ouders en grootouders, of
kijken we veel verder terug naar ons verleden?

Indien we kijken naar het ‘verre verleden’ blijkt dat een aantal delicten inderdaad zwaarder bestraft werden. Zo
werd  tweehonderd jaar geleden de diefstal van een kar of stuk gereedschap met enige maanden celstraf bestraft.
Deze spullen hadden onze voorouders immers nodig om in hun levensonderhoud. Zonder een goede hamer kon
een timmerman zijn werk immers niet meer doen, en was hij letterlijk broodloos. Geweldsmisdrijven werden
over het  algemeen echter  veel  minder zwaar bestraft  dan tegenwoordig. Zo kreeg bijvoorbeeld een dronken
inwoner van Amsterdam die een nachtwaker tot bloedens toe had geschopt, slechts een geldboete van enkele
stuivers. 

Een (geweld)misdrijf dat echter zeer zwaar bestraft werd was moord met voorbedachten rade. Dit misdrijf kwam
in onze regio slechts sporadisch voor. Op 23 juni 1816 werd het lijk van de Almelose procureur mr. Jan Dikkers
uit een waterplas ter hoogte van de Braamhaarskamp te Delden opgevist. Vrijwel direct na de vondst van het lijk
werd  er  al  een  schuldige  aangewezen.  Enige  dagen  daarvoor  had Dikkers  de  inboedel  van  de  uit  Delden
afkomstige  failliete timmerman Gerrit  Jan Pieperiet  in het openbaar verkocht.  Dikkers  had de zaak zelfs zo
hardhandig aangepakt, dat hij de petjes van de zoontjes van Pieperiet van hun hoofden aftrok om deze in het
openbaar te verkopen. Nog dezelfde avond ging procureur Dikkers vanuit Delden via de Oude Deldenscheweg
richting zijn woonplaats Almelo, waar hij echter nooit aan zou komen. Volgens de overlevering zou Dikkers in
de buurt van het Tusveld te Almelo vermoord zijn. Er gingen echter ook geruchten dat hij in de omgeving van de
boerderij van Ossenkoppele om het leven was gebracht. Na de moord zou het lijk naar de waterplas nabij de
Braamhaarskamp gesleept zijn.

Aldus werd de timmerman Pieperiet als schuldige aangewezen en op het stadhuis van Almelo, waar tevens de
gevangenis gehuisvest was, gevangen gezet. Samen met Pieperiet werd ook de Deldense klompenmaker Gerrit
Roessing gevangen gezet. Op 6 november 1817 werd Pieperiet in hoger beroep door de rechtbank te Zwolle
schuldig  bevonden aan  ‘doodslag  met  voorbedachten  rade’,  en  veroordeeld  tot  dood  door  ophanging.  De
medeverdachte Roessing werd echter  vrij  gesproken.  De executie  van Pieperiet  zou op 3 maart  1818 plaats
moeten vinden. De executieplaats was de galg tegenover het oude Stadhuis. Kennelijk vreesden de autoriteiten
dat  het  tijdens  de  executie  tot ongeregeldheden  zou komen.  Op  26  februari  1818  schreef  generaal  majoor
Norman Mac Leod, provinciaal commandant van Overijssel, aan de burgemeester van Almelo dat hij één officier
en  elf onderofficieren  alsmede  twaalf  paarden  naar  Almelo  stuurde,  ‘teneinde  aldaar  op  den  3en
Maart eerstkomende, bij het houden van crimineele executie tegenwoordig te zijn.’ De troepen arriveerden al op
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2 maart om te gevangenis te bewaken. Kennelijk vreesden de autoriteiten dat Pieperiet op het laatste moment uit
de gevangenis bevrijd zou worden.

Een  journalist  schreef  in  de  Overijsselsche  Courant  van  6  maart  1818 het  volgende  over  de  executie:  ‘De
executie maakte op de ontzettende menigte aanschouwers, welke van alle oorden waren zamengevloeid, om dit
akelige schouwspel, waarvan alhier sedert ruim eene eeuw geen voorbeeld geweest was te zien, den diepsten
indruk. Er heerschte eene onbegrijpelijke stilte, en alles is in de volkomenste orde afgelopen. Ik hoop, dat het
heilzaam  doel,  hetwelk  met  het  doel  dier  executie  alhier beoogd  is,  volkomen  zal  zijn  bereikt  en  dus  de
onbedachtzame menigte van het uitvoeren van wandaden, waarvan zij thans de gevolgen hebben kunnen zien,
zal worden afgeschrikt.’ De laatste woorden van Pieperiet waren: ‘Ik ben onschuldig.’  Naar achteraf bleek was
waarschijnlijk  de  al  eerder  genoemde  Roessing  de  hoofddader.  Hij  zou  in  een kroeg  met  Pieperiet  borrels
gedronken hebben en Pieperiet opgestookt hebben om de procureur Dikkers eens een lesje te leren. Uiteindelijk
zou het Roessing geweest zijn die Dikkers de dodelijke klap gegeven had! Na de (criminele) executie van een,
waarschijnlijk  onschuldig  persoon,  is  er  nimmer  meer  iemand  in Almelo  terecht  gesteld.  Bron:  gemeente
Almelo.

*In  het  gemeentearchief  Almelo  wordt  nog  een  uit  1813 daterende  rekening  van  de  apotheker  Boom voor
geleverde medicijnen aan de procureur Dikkers als een kostbeer relikwie bewaard.

De Bleek en het Bleekwachtershuis in Losser

De inwoners  van Losser  zijn vertrouwd met dat  schilderachtige hoekje van het  dorp,  waar  de bleek en het
bleekwachtershuisje  gedachten  oproepen  aan  een  ver  verleden.  We  moeten  een  heel  eind  terug  in  de
geschiedenis, terug naar de tijd, dat de geschiedenis van het dorp zich nog afspeelde binnen het raamwerk van
"Marke" en "Dorp". Veel gebeurtenissen uit het dorp van toen en beslommeringen van alle dag, zijn opgetekend
door Aleida Leurink, die een bijzondere vrouw geweest moet zijn. 

Op  24  september  1682,  werd  zij  geboren  als  dochter  van  Jan  Leurink,  burgemeester  van  Enschede,  en
Herberdina Stroink. Op 9 maart 1698, 15 jaar oud, treedt zij in het huwelijk met Henricus Keller, dominee te
Losser, die 10 juni 1669 te Nordhorn was geboren. Vanaf de dag van haar huwelijk tot en met het jaar 1772 geeft
zij van elk jaar een overzicht van wat er voorging in het dorp, waar men mee bezig was, wat mensen beroerde,
soms met betrekking tot algemeen geschiedkundige gebeurtenissen of wel verband houdend met de geschiedenis
van de streek.

Vanaf 1723 maken de jaaroverzichten plaats voor aantekeningen per dag, minutieus bijgehouden tot 20 maart
1754.  Het  'Dagboek  van  Aleida  Leurink'  omvat  dus  de  periode  van  1698 tot  1754,  een  kostbaar  tijds-  en
dorpsbeeld  van 56 jaar,  dat  door de jaren  heen  behoedzaam is  doorgesluisd  naar  ons.  Aleida Leurink,  een
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bijzondere vrouw, met een brede en levendige belangstelling voor medemens en dorpsgenoot, die ons met grote
volharding  en  nauwgezetheid  een  beeld  aanreikt  van  het  Losser  van  ruim  tweehonderd  jaar  geleden.

Een nazaat van Aleida Leurink, dominee Johannes Hendrikus Hulsken, geboren 29 november 1786 en dominee
in Losser van 1808 -1848, maakt op blanco bladen die nog voorkomen in het 'Dagboek' enkele interessante
aantekeningen o.a.: "ln 1774 is het bleekhuisje gemaakt en de bleeke aangelegd". En met deze aantekening zijn
we terug  bij  het  idyllische  plekje  midden in het  dorp,  dat  met  het  'Dagboek van Aleida Leurink'  200 jaar
geschiedenis ongeschonden heeft overbrugd.

Het bleekwachtershuis

Waarom in 1774 de bleek werd aangelegd en wie het initiatief er toe heeft genomen zal wel nooit met zekerheid
achterhaald kunnen worden. Wel zijn er min of meer vage aanwijzingen, die ons misschien op het juiste spoor
kunnen zetten.

Bij  de markeverdeling in  1832 blijken bleek en huisje  ten name gesteld  te zijn van 'Het  Dorp Losser',  dat
daarvóór  de grond wel  ooit  door aankoop uit  de marke zal  hebben verkregen.  De bleek  heeft  ongetwijfeld
voorzien  in  een  toentertijd  gevoelde  behoefte.  Het  huisgeweven  linnen  moest  gebleekt  worden  en
"waarschijnlijk", want juiste gegevens hierover ontbreken, is deze vorm van huisindustrie als aanvulling op het
karig gezinsinkomen, veel voorkomend geweest. En het is alweer Aleida Leurink, die ons een vingerwijzing
geeft middels haar dagboek, waarin zij vermeldt, dat zij haar linnen te bleken legde op een weide bij de pastorie.
In de jaren 1735 tot 1754 treffen we notities aan waaruit blijkt, dat zij haar linnen bleekt in Gronau en dat haar
man, als hij toch naar Gronau moest om de preek te verzorgen, het huislinnen meenam om het daar te laten
bleken. Zij laat haar linnen weven, daartoe wordt eigen verbouwd vlas geleverd of aangekocht garen.

Het linnen dient ten dele voor eigen huishoudelijk gebruik, ten dele wordt het verkocht of geruild voor kant klare
kleding. De benodigde bleektijd was ongeveer zes weken, dat is nogal lang, en het betekende ongetwijfeld, dat er
steeds huisgeweven linnen op de Losserse bleek lag, afkomstig uit meerdere huisweverijen. Gemeten aan onze
voorstellingsnormen lijkt linnen nogal duur geweest te zijn.

Aleida Leurink (april 1700) “.......garen woog 9 pond, voor weefloon betalt 5 gl 8 1/2 st.....en dit betreft alleen
het weefloon!” In maart 1713 noteert zij; ..Vier stukken verkoft aan swager steenberg en Wolter Kok voor 92 gl
en 1 keese......."

Jammer genoeg weten we niet hoe groot de betreffende stukken geweest zijn, niettemin heeft er op de bleek toch
voor  ƒ  92,-  liggen  te  bleken,  plus  nog  het  overige  linnen  uit  andere  gezinnen.  Voor  die  tijd zeker  geen
onaanzienlijk bedrag. Zo wordt begrijpelijk, dat bij de bleek een bleekwachtershuisje werd gebouwd, voor de
wachter, die waakte en toezicht hield, het linnen nat hield, bij het invallen der duisternis het grote hek voorhing
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en de bleek afsloot voor ongenode bezoekers. Niet voor niets bevindt zich aan de achterzijde van het bleekhuisje
een raam, dat uitzicht geeft op de bleek en eertijds de wachter in staat stelde om zich ook bij slecht weer van zijn
taak te kwijten. De bleekwachter had het recht van vrij wonen en mocht 's zondags zijn koe op de bleek laten
weiden. Het linnen was dan blijkbaar binnen gehaald en de wachter moest er wel voor zorgen, dat 's maandags
de bleek weer gebruikt kon worden: en dat lijkt eigenlijk nog niet eens zo eenvoudig er van uitgaande, dat een
bleekwachterskoe dezelfde biologische eigenschappen vertoont als iedere andere koe.

Als  de  huisweverij  geleidelijk  aan  verdrongen  wordt  door  de  fabrieksindustrie,  neemt  de  oorspronkelijke
bedoeling van de dorpsbleek in betekenis af en krijgen de Losserse huismoeders meer vrijheid dan voorheen om
er hun wasgoed te spoelen en te bleken. Oudere dorpsgenoten kunnen zich ongetwijfeld nog herinneren, dat in de
dertiger  jaren 's  maandags  's  morgens  huisvrouwen op de bleek in de weer  waren,  de was spoelend op de
spoelbruggetjes, of met een oude klomp aan een lange stok het uitgespreide wasgoed besprenkelend. Daarna
raakt geleidelijk aan de bleek in verval en ook het bleekwachtershuisje takelt heel erg af, het gaat er naar uitzien,
dat een interessant stukje geschiedenis roemloos, zonder sporen achter te laten, uit het dorp zal verdwijnen. Dit
te  meer  als  in  1948,  de  bleekwachter  G.A.  Smit,  wiens  geslacht  vanaf  1832  de  bleekwachterstaak  heeft
 waargenomen, zijn recht op bewoning, met inbegrip van geplant hout en opstallen, voor de somma van ƒ 950,-
overdraagt aan de gemeente. Er gaan stemmen op, die pleiten voor de aanleg van een parkje...het oude moet
maar verdwijnen.

Het bleekcomplex in het voorjaar 2007

Dan  worden  de  geesten  wakker  en  de  voorstanders  tot  behoud krijgen  in  1956 de  steun  van  de  Stichting
Textielgeschiedenis.  In  1958 sluit  de bekende streekjournalist  A. Buter  zich daarbij  aan en stelt  vanuit  zijn
historische belangstelling en streekverbondenheid de toekomst van de bleek positief ter discussie. Dit leidt er toe
dat  het  gemeentebestuur  in  1960 overgaat  tot  definitieve  oprichting  van  een  stichting,  die  de  bleek  en  het
bleekwachtershuisje zal gaan beheren en die onmiddellijk plannen ter tafel brengt om over te gaan tot restauratie.
De bekende Twentse architect Jan Jans maakt de eerste schetsen en zet een restauratieplan op, dat helaas, i.v.m
diens ziekte en overlijden, door de architect Hulshoff nader wordt uitgewerkt en gerealiseerd. De fa. Nijhuis uit
De Lutte voert de restauratieplannen uit en op 30 oktober 1964 kon burgemeester J.P.A.M. van de Sandt, die bij
verschillende gelegenheden wees op de historische betekenis van dit stukje Losser, het gerestaureerde monument
officieel  openen.  Door  een  goed  gemeentebeleid  en de nauwgezette  zorg  van het  stichtingsbestuur  kon het
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behouden  worden  voor  nu  en  later  en  bezit  Losser  in  de  bleek  en  het  bleekwachtershuisje  een  stukje
geschiedenis, dat naast geschiedkundige waarde ook nog een schilderachtige bijdrage levert aan de verfraaiing
van Losser.

Het bleekcomplex is aangemerkt als  rijksmonument 26291, is opgenomen in het  Canon van Losser, er is een
mooie  video  van  Wim  Ahne beschikbaar  en  360  graden  foto's op  het  Blik  van   Losser.  Bron:
MijnStadMijnDorp, de auteur is H. Bourgonje.

Tollen langs Losserse wegen

In de Middeleeuwen werd de landsheer geacht eigenaar te zijn van alles waarop geen ander recht kon doen
gelden. Woeste gronden, wegen, wild, water (en alles wat daar in was) en de de wind waren van hem.

Wie er gebruik van wilde maken moest betalen. Zo moest ook een molenaar voor het recht van wind, voor elke
zak meel die gemalen was  betalen.

Reizigers stuitten om de haverklap op tollen. De landsheer inde de tolgelden meestal niet zelf maar verpachtte
het tolrecht aan particulieren. Nadat de Nederlanden zich hadden vrijgemaakt van Spanje viel dit soort rechten
toe aan steden of gewesten.

De meeste tollen langs de wegen zijn in het begin van de twintigste eeuw geleidelijk opgeheven. In Twente
waren er aan het begin van die eeuw nog veel te vinden. Volgens Bartelink meer dan in andere delen van de
provincie. De tollen die toen nog bestonden waren geen overblijfselen van feodale rechten. Die waren in de
Franse tijd al opgeruimd. Meestal waren ze in de negentiende eeuw opgericht om de onderhoudskosten van (min
of meer) verharde wegen te kunnen betalen.

Alles bij elkaar beschikte Nederland in 1800 over tweehonderd kilometer verharde weg. Onder Koning Willem I
begon daar verandering in te komen. Het rijk legde nieuwe wegen aan, gefinancierd uit leningen die uit tolgelden
werden afgelost.

Particulieren werden aangemoedigd hetzelfde te doen. Gevolg was dat het wegverkeer in de negentiende eeuw
voortdurend moest stoppen voor doorgaans dure tolhekken.

Door  de  aanleg van spoorwegen,  vanaf  het  midden van  de  achttiende eeuw,  nam het  verkeer  over de weg
aanzienlijk  af  en  daalde  ook  het  gebruik  van  tollen.  In  1900  werden  alle  rijkstollen  afgeschaft.  Door  de
toenemende mobiliteit en de grotere diversiteit van vervoermiddelen verdwenen ook de overige tollen langzaam
maar zeker helemaal. Vele overgebleven tolhuizen herinneren nog aan de plaatsen waar vanouds tol werd geven.

Wordt tegenwoordig in Losser te pas en te onpas de vlag uitgestoken, in het jaar 1875 hadden de inwoners van
Losser echt reden om te vlaggen. In dat jaar kwam er namelijk een groot ‘infrastructureel’ werk (het eerste in de
gemeente) klaar: De verharding van de weg naar Oldenzaal.
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Huttenhuis Tol, 1950

Evenals andere dorpen in Oost-Twente was ook Losser nauw verbonden met de Plechelmusstad. De meeste
Lossernaren gingen tot ver in de twintigste eeuw in Oldenzaal winkelen en togen er naar de markt.

De verharding van de weg naar Oldenzaal had heel wat voeten in de aarde gehad en bomen ontworteld – zie het
artikel over het isolement van Losser elders in dit nummer. Om de onderhoudskosten te kunnen betalen besloot
de gemeente  tol  te  gaan  heffen  van weggebruikers.  Dr.  G.J.M. Bartelink schrijft  hierover  in ‘Uit  Twente’s
verleden’:

“Toen er in 1875 een verharde weg tussen Oldenzaal en Losser klaargekomen was, werd er door de gemeente
Losser, op wier grondgebied de weg immers lag, een tol opgericht bij Huttenhuis. Met witte pannen heeft er tot
in de laatste wereldoorlog “De Tol” op het dak gestaan en onder die naam was het huis in de omgeving bekend.”

Voor een hondenkar was het tarief, evenals voor een rijtuig met één paard, tien cent. Voor een tweewielige
wagen of een slee met één paard betaalde men acht cent en voor een wagen met twee paarden vijftien cent.

Volgens het geldende reglement was er al tolgeld verschuldigd als men met een ‘tolplichtig voorwerp’ de tol tot
op vijftig meter genaderd was. Deze afstand werd met een witgeschilderde paal met het woord TOL aangeduid.

Men wilde de tol nogal eens ontduiken. Mensen met een hondenkar maakten soms een eind voor de tol hun hond
los en duwden hun kar  zelf  voort,  zodat  ze geen  tolrechten hoefden  te  betalen.  Militairen,  marechaussee’s,
wageninspecteurs en postwagens waren vrijgesteld van het betalen van tol.

In 1886 bracht de Losserse tol ongeveer vierhonderd gulden op. Voor het beheren van de tol kreeg Huttenhuis
vijftig gulden per jaar. In 1900 werd dit bedrag verhoogd tot  honderd gulden.

Toen vanaf 1903 de tram van Oldenzaal naar Losser en Gronau ging rijden  probeerden weggebruikers soms de
tol over de trambaan te passeren (zonder te betalen). Al spoedig werd er toen, volgens Bartelink, een ijzeren hek
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over de trambaan geplaatst dat ’s morgens voor de eerste tram geopend moest worden. Toen Huttenhuis zich
eens versliep vernielde de rijdende tram het hek.

Een aantal jaren na de aanleg was de toestand van de weg al weer zo slecht dat het klachten van weggebruikers
regende. De reizigers waren niet alleen ontevreden over de slechte staat van de weg maar men beklaagde zich er
vooral over dat men voor het gebruik van de verwaarloosde weg ook nog moest betalen. Men verlangde terecht
dat de opbrengst van de tolgelden ook daadwerkelijk voor het onderhoud van de weg zou worden gebruikt. Op
last van hogerhand (de provincie?) werd het tolhek toen verwijderd. Na het herstel van de weg werd het tolhek
juist op de dag van de Oldenzaalse kermis weer herplaatst, wat ook weer de nodige deining veroorzaakte.

De tolheffing werd in 1910 beëindigd maar in 1962 werden volgens Bartelink de oude eikenhouten tolpalen nog
als weidepalen gebruikt.

In 1866 werd bij Koninklijk Besluit aan J. Kroesgenberg, weduwe van G.J. Elderink, concessie verleend tot het
heffen van een brug- en weggeld voor de overgang van wagens over het erve Elderink en de Elderinksbrug over
de Dinkel. (De tegenwoordige Ellermansbrug in de weg van Losser naar Overdinkel).

Ellermansbrug, kaart, 1900

Omstreeks 1880 is de in verval geraakte brug gekocht door de gemeente. Het bij de brug gelegen erve Elderink
ging omstreeks 1887 over in handen van de familie Smudde.

Als laatste was er in de gemeente Losser ook nog een tol die eigendom was van het rijk. Deze tol bevond zich
aan de weg Oldenzaal-Denekamp. Deze weg maakt deel uit van de grote route die vanuit Deventer via Hengelo
en Oldenzaal naar de Rammelbeek loopt. De route is nog ontworpen door de ingenieurs van Napoleon en in
1823 was men met de aanleg begonnen. In 1830 was men tot Denekamp gevorderd.
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De Rijkstol op TMK, kaart van 1850

Toen de weg in gebruik werd genomen kwam bij Beuningen boven op de hoogte, die volgens Bartelink ‘Tolbult’
wordt genoemd, het tolhuisje te staan. Zoals bij rijkstollen gebruikelijk werd ook deze telkens voor enkele jaren
verpacht. Isinkhof is de laatste pachter geweest. Jammer genoeg vermeldt Bartelink niet wanneer dat was. Wel
sprak hij met een latere bewoner van het oude tolhuis, die zich nog aardige bijzonderheden kon herinneren. Zo
konden van de voordeur het onder- en het bovenstuk afzonderlijk geopend worden, zodat de tolgaarder  niet
steeds naar buiten hoefde. Soms probeerde men langs binnenwegen de tol te ontduiken. Men kon echter beboet
worden als men dan vóór het Sterrenbos weer op de ‘grote’ weg kwam. Bron:MijnStadMijnDorp, auteur:  George
van Slageren in Oet Dorp en Marke.

Het paard van heide
In Wierden werden na de bevrijding, tijdens het bevrijdingsfeest van 1946, bogen gemaakt. De locatie was bij de
cooperatie en voorbij het Hoge Hexel bij de lantal huizen. Bij de cooperatie stond in het weiland, rechts van de
bocht  in  de  weg  (vanuit  Wierden),  een  paard  van  heide.  Het  skelet  was  van  gaas.  Het  thema  was  de
paardendiefstallen door de Duitsers. Op het bord bij het paard stond: de moffen nemen paarden mee; mangs één,
mangs beide; maar het lao bouwde stiekem vedan, al is het maar een paard van heide.

Familiebanden Anneke Koers Enter en Wierden
De moeder van tante Mina is Elisabeth van de Riet uit Notter. Haar broer Hendrik Jan is getrouwd met Marie ten
Brinke van de Smid uit Enter. Ze zijn gaan wonen bij zijn ouders  in Notter. Dirkje, de zuster van Marie, is
getrouwd met Derk Rozenmuller uit Enter. Riek, de zuster van Elisabeth, was geestelijk beperkt. Elisabeth van
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de Riet is grootgebracht bij Diekemeuje Baan van de steenfabriek. Ttoen Elisabeth vier jaar was is haar moeder
overleden. Broer Hendrik Jan ging toen naar Tijhuis in Notter aan de Schapendijk. De kinderen kwamen weer
thuis wonen toen vader Jan Hendrik van de Riet hertrouwde met de weduwe Gesina. De moeder van tante Mina,
Elisabeth van de Riet is een nicht van mijn opa Koers. De vader van mijn opa Koers was een oom van Elisabeth.
De vrouw van de vader van opa was een zuster van de vader van Elisabeth, de moeder van tante Mina Borkent

Informatiecentrum op vliegbasis Twenthe

De Stichting Militair Erfgoed is bezig om een informatiecentrum over de Koude Oorlog op te zetten in een
gebouw op de voormalige Vliegbasis Twenthe. De stichting is landelijk actief  voor het behoud van militair
erfgoed. In het Koude Oorlog Centrum (KOC) kan de geïnteresseerde zich straks over de achtergronden van de
Koude Oorlog laten informeren en authentieke infrastructuur en overige sporen uit die tijd en uit oudere perioden
zien.

Na de Tweede Wereldoorlog stonden twee machtsblokken tegenover elkaar,  gescheiden door een muur: het
IJzeren  Gordijn.  De  Cubacrisis,  de  Korea-  en  Vietnamoorlogen,  NAVO  en  Warschaupact,  de  opstand  in
Hongarije en de Praagse Lente, het zijn allemaal onderdelen van de Koude Oorlog. In Nederland werd in het
diepste geheim de IJssellinie aangelegd,  werd de BB (Bescherming Bevolking) opgericht  en werden  talloze
complexen gebouwd voor militair materieel.

De stichting zoekt nu vrijwilligers die mee willen helpen om het KOC te runnen. Als er voldoende mensen
meedoen, kan het centrum op vaste tijden worden opengesteld en kunnen er eventueel rondleidingen worden
georganiseerd in de omgeving. Inlichtingen bij het bestuur van de Stichting Militair Erfgoed, (055) 505 06 00 of
stimilerfgoed@gmail.com. Bron: MijnStadMijnDorp.
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De  Hoekwatermolen  in  het  Demmersblok  te
Deldenerbroek

De waterradmolens in Oele en de Noordmolen in Azelo, maar ook de houtzaagmolen achter Carelshaven zijn
alom bekend in het cultuurlandschap van Twickel. Maar wie weet nog de twee Amerikaanse windmotoren, in het
spraakgebruik windmolens genoemd. Ze zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw gekocht door de baron van
Twickel, R.F. van Heeckeren van Wassenaar.

De Amerikaanse windmotor of roosmolen is een type windmolen met veel  bladen (windschoepen)  en kan als
opvolger  van  de  klassieke  typen  Nederlandse  wind-  en  watermolens  worden  gezien.  Dit  type  molen  is  in
Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw vaak toegepast voor de bemaling van kleinere polders.

De grotere windmotor heeft twintig tot dertig bladen, een betonnen onderbouw, een platform en is meestal van
het merk Herkules (type Metallicus); dit type was in de jaren twintig van de twintigste eeuw in de handel en
werd door de firma R.S. Stokvis geïmporteerd. De middelgrote windmotor heeft tien tot twintig bladen. Ze zijn
meestal uitgevoerd met een platform en zijn veelal van het merk Record. Het kleinere type heeft vier bladen.
Veel  van deze  kleine  en  middelgrote  windmolens  werden  geproduceerd  door de windmotorenfabriek  Gebr.
Bakker te IJlst. De windmotor in het Demmersblok had achttien bladen (windschoepen).

De molen is in de Verenigde Staten door Daniel Halladay ontwikkeld en werd gebruikt voor irrigatiedoeleinden.
Een aangepaste vorm met een kleiner rad werd in Europa geproduceerd door Herkules Metallicus te Dresden. In
Nederland werd hij gebruikt als poldermolen. Tussen 1902 en 1925 zijn er een tweehonderd van deze molens
geplaatst, vooral daar waar een stoomgemaal te groot en te duur zou zijn. 

Een groot verschil met de Nederlandse molen is dat de Amerikaanse windmotor een of twee windvanen heeft.
De windmotor hoeft  dus niet  door een  molenaar  in  de wind gedraaid te  worden.  Bij  exemplaren met twee
windvanen is een van de vanen kleiner dan de andere. Deze vaan zit vast aan het turbinelichaam en staat altijd
evenwijdig aan het windrad. Deze vaan drukt het windrad daardoor altijd uit de wind (dat wil zeggen dat de wind
langs het windrad waait). De grotere (of enige) vaan is met behulp van een handlier verstelbaar tussen twee
uiterste standen: evenwijdig aan het windrad (parallel aan de kleine vaan) of haaks daarop. Staat de grote vaan
parallel aan de kleine, dan drukken beide vanen het windrad uit de wind. Staat hij echter haaks op de kleine vaan,
dan draait de grote vaan het windrad in de wind. Bij tussenstanden staat het windrad meer of minder in de wind.
Bij sterke wind wordt de grote vaan richting de kleine gedrukt, waardoor de molen meer uit de wind gedraaid
wordt. Daardoor is de molen in principe ook zonder toezicht stormbestendig.

De windmotor of roosmolen was slechts gedurende een beperkte periode in zwang, omdat het elektrische gemaal
uiteindelijk de roosmolen verdrong. Ook hadden de molens nadelen: hoewel ze zodanig waren ontworpen dat ze
automatisch uit de wind werden gedraaid bij hoge windsnelheden, ging dat nogal eens fout waardoor de molen
vernield werd.

146

https://nl.wikipedia.org/wiki/Windvaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoomgemaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/1925
https://nl.wikipedia.org/wiki/1902
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poldermolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dresden
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Halladay&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJlst_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/R.S._Stokvis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bemalen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windmolen


Afgraving Demmersblok, 2016

Er  was  een  Amerikaanse  windmotor  in  het  Demmersblok.   Begin  1918  besluit  Twickel  het  heidegebied
Demmersblok, 2018 hectare groot, te ontginnen voor landbouwdoeleinden. Burgemeester  jhr. Anton Hendrik
Pieter Carel van Suchtelen van de Haare geeft opdracht aan de Gebr. Bakker te IJlst voor het leveren en plaatsen
van  een  windmotor  in  het  Demmersblok.  Op 16  januari  1919 ontvangt  de  fabrikant  3750 gulden  voor  de
geleverde windmotor. Weldra ontstonden er technische problemen. De leverancier voert in november 1919 een
reparatie uit voor een bedrag van honderd gulden. Het volgend jaar is de windmotor weer defect.  Voor het
herstellen  ontvangt  G.J.  Heretsma  f  37,30.  Op 15 februari  1922 wordt  aan  de  heer  Ottevanger  uit  Almelo
vijfentwintig gulden betaald voor bediening en extra controle van de windmotor.

De windmotor stond oorspronkelijk op de hoek Lange Voort en Kanaaldijk te Bornerbroek. het overtollige water
in de driehoek Langenhorsterweg, Hoffmeierweg en Kapelhofsweg werd naar de sloot, die evenwijdig liep aan
de Kapelhofsweg afgevoerd. De heer Beltman en zijn buren hebben in 1958 deze windmotor afgebroken en weer
opgebouwd aan de oever van de Hoekmolenbeek (naast  de Hagmolenbeek,  die intussen is gedempt) aan de
Zomerweg. De windmotor werd op vier gemetselde poeren gezet met daartussen een betonnen putring. Onder in
de put werd de horizontale waterturbine geplaatst die door de windmotor werd aangedreven. Het overtollige
water werd naar de Hoekmolenbeek afgevoerd. Voor het geheel geplaatst werd onderging de windmotor een
grondige  restauratie.  Er  werden  de  achttien  windschoepen  (bladen)  en  de  windvaan  vernieuwd.  Ook  het
draaiwerk met de overbrenging werd weer lopend gemaakt. Omstreeks 1995 is de windmotor bij een herfststorm
omgewaaid en daarna als oud ijzer afgevoerd. Vier bakstenen poeren en de putring markeren de plek, waarop
slechts één restant van de fundering nog te zien is. Bron: Helmig Kleerebezem.

Biribi - discotheek in de Holtjesstraat in Almelo

Jongerencentrum Hob Nob was het eerste echte moderne uitgaanscentrum voor jongeren in Almelo. Vanaf begin
jaren zeventig kwam er Biribi aan de Holtjesstraat 23. Het was de eerste echte discotheek.
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Het pand van Biribi is aan de Holtjesstraat 23 en werd waarschijnlijk rond 1900 gebouwd. De oudste vermelding
dateert uit 1914. In dat jaar verbouwde G. Scheffer het pand. Vanaf de jaren twintig runde Scheffer het pand aan
de Holtjesstraat de eerste Almelose elektrische wasserij en strijkinrichting. De wasserij en strijkerijhield begin
jaren zeventig op te bestaan. Vanaf 2 mei 1975 werd het een levendige boel in de toen nog mooie Holtjesstraat.
Jansen opende toen in het pand discotheek Biribi. Medeondernemers waren Hubers, Ling en Zandhuis.
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Het erve Wolbert te Lemselo deel 1

Het erve Wolbert is al eeuwen lang bekend in de voormalige marke Lemselo, op de plek waar momenteel aan de
Wo1bertdijk noq de boerderij Wolbert is gelegen. Enkele honderden meters verderop lag het erve 0ude Wolbert,
dat voor ruim honderd jaar is afgebroken.(zie kaart A)

De oudste geschreven geschiedenis van het erve Wolbert dateert van 25 rovember l335. (zie afgedrukte akte) Uit
dat jaar-1335 Is een akte bewaard gebleven waarin graaf Symon van Benthem bekend maakt dat hij aan zijn
borgman  Arnold  van  Sconenvelde  heeft  geschonken  het  huís  Wolbertic  in  de  marke  te  Lemselo,  kerspel
Aldenzale, om te gebruiken voor zich of wien hij het nalaat of verkoopt als een vrij eigen, in ruil tegen lret huis
Longherinc te 0verbentlaghe in kerspel Rene (Rheine,West Duitsland),dit tot den zelfden reqte als Wolbertinc.
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Erve Wolbert

Enkele maanden later, op 20 januari 1336 verkoopt deze borgman het huis Wolbertinc aan Geert van Dulre en
Lambert den Stengere met de vijf luden(horige bewoners) erbij , voor 81 Brabantse penningen .

In het dagboek van Gerhardus van Beverfoorde staat in l3B5 geschreven dat Heyno van Sudena in leen heeft een
erf van de bisschop Flor1s van Wevelinkhoven(bisdom Utrecht 1379-1393). Dit erf wordt genoemd Walbertinck
en is gelegen in de buurtschap Lemselo. 0p 17 maart l430 wordt door Gerlich Nijehues en Geze zijn vrouw de
helft van het goed Wolbertinc in de buurtschap Lemselo in erfkoop verkocht aan Everd ter Scuren. Vier jaar ]ater
op 28 juli verkoopt Everd ter Scuren de erfbrief over het erve Wolbertinc aan Johannes Wolkaten. Men moet
bedenken dat qenoemde personen alleen eigenaar waren, als bewoners fungeerden z.g. horiqen, meestal gezinnen
met rechten en plichten t.o.v. het erve. Zij konden met het goed verkocht worden. (zie akte 1336).

akte 25 november 1336

Voor de geschiedenis van het erve Wolbert vindt er op 26 januari 1440 een belangrijke gebeurtenis plaats. De
andere helft van het erve Wolbertinc is nog in handen van Gerlich Nijehues. Via de rigter te 01denzaal, Ludiken
ten Torne, deelt Gerlich Nijehues ook namens zijn vrouw en hun zoon mede, dat hij het vrij edel eigen erve
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Wolbertinc verkoopt aan de Raadluden en Provisoren van het Heilige Geest te Oldenzaal, ten behoeve van de
armen. Het is aan te nemen dat bÍj deze helft van het erve ook de gebouwen hoorden, of tenminste het hoofdhuis.

Deze instelling van weldadigheid speelt bijna vierhonderd jaar lang een belangrijke rol in de geschiedenis van
het erve Wolbert en daarom is het van belang hierover meer te verte11en.

In  de  Middeleeuwen  was  er  naast  de  welvaart  ook  schrijnende  armoede  en  werden  er  talrijke  instellingen
opgericht ten behoeve van de arme mensen. Alleen in OldenzaaI waren 5 van deze instellingen, de bekendste
was het Heilige Geest Gasthuis, waarvan de eerste giftbrief dateert uit I35I. Het bestond o.a. uit een vicarie, een
kapel  en  een  hospitaal.  De  inkomsten  bestonden  uit  gelden,  goederen,  pachten,  tienden  en  uitgangen  van
landerijen en gewassen, allen geschonken door milde gevers, ter ere Gods.

De uitgaven waren veelzijdig o.a.  cndersteuning van armen en hulpbehoeftigen,  maar ook de salarissen van
onderwijzers, dominees en medische hulp. In 1725 is de Heilige Geest overgegaan in een Algemene Armenstaat
onder supervisie van het stadsbestuur.

In  de achttiende en negentiende eeuw kwam de Algemene Armenstaat  dikwijls in financiëIe  problemen en
werden vele hypotheken afgesloten en bezittingen afgestoten.

De Algemene Armenstaat heeft nog gefunctioneerd tot ongeveer 1960 totdat de sociale voorzieningen van de
grond kwamen. Aan het Heilige Geest Gasthuis herinnert afleen nog een straatnaam in 0ldenzaal.

Het erve Wolbert is tot en met 1817 een bezit geweest van deze Algemene Armenstaat, voordien het H.Geest
Gasthuis. Toch valt over deze periode e.e.a. te melden.

In 1441 schenkt Gerd van Linge puur om Godswil aan de H.Geest het recht van terugkoop van een jaarrente van
8 mud rogge, gaande uit het erve Wolbertinc, jaarlijks voor 100 gouden overlandse Rijnsche guJden.

In het schattingsregister van 1475, opgesteld in opdracht van Roelof van Beverfoorde, rentmeester te Twente
voor de bisschop van Utrecht, wordt het erve Wolberting te Lemselo aangeslagen voor Lwee schilds en betaalt 3
golden Rijnsche gulden.

De hoogte van deze aanslaq gaf aan dat het erve Wolberting een gewaard erve was, d..w.z. dat het participeerde
in de gemeenschappelijke  markegronden.  Eén schild was  c.a.  60 groot,  wat  overeenkomt  met  onqeveer  30
stuiver.

Dit schattingsregister van 1475 is het meest volledige dokument uit de middeleeuwen dat er over de Twentse
boeren bestaat.

Het verpondingsregister van 160I/1602, is wederom een beIastingaanslag, die steeds de bewoners gold. Het erve
Wolbert vertoont een droevig beeld de 8O-jarige oorlog speelt op dat moment; veel erven waren verwoest en het
land onbewerkt.

Het volgende wordt dan ook vermeld:

“Wolbert  wort  durch eene arme weduwe bewoont,  heeft  an niddelbaers  landen-1 mudde, 1 schepel  an lege
waterige landen- 1 mudde, 1 schepel an olthorige landen- 3 mudde en 1½  dachmeat gronlanden".

De mudde werd zowel voor inhouds als oppervlakte maat gebruikt.

1 mudde = 4 schepel = + 40 are = 0,4 ha.

0p 1 schepel kan men zaaien: 4 spint rogge of 2 spint haver(1 spint=+/- 9 liter)

0p 28-8-1646 wordt in een akte nog eens bevestigd dat erve Wolbert in handen is van het H.Geest Gasthuis.
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kaart A: zuidelijke marke Lemselo 1850

Geert Wolbertinc en Aelken zijn vrouw, de bewoners van het erve, doen erfwinning van het erve Wolbert voor
een bedrag van f 120.- waarvoor zij een behoorlijke erfbrief zullen ontvangen. Dit hield in dat zij voor f 120.-
hun leven lang op de boerderij mochten blijven wonen en daarvoor een bewijs kregen. (erfbrief)
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In 1665 verkoopt Geert Wolbertinck nog een stuk grond ter grootte van 1 mudde voor Í 180.-. Hij ondertekende
steeds de akten met zijn eigen merkteken, dat er a1s volgt uitziet:

In 1675 moet per hoofd,wonende op het erf, van het mannelijk geslacht en ouder dan veertien jaar, belasting
worden betaald, het z.g. Hoofdgeld.

Wolbert werd aangeslagen voor twee personen.

Door de machthebbers  in die tijd werden allerlei  vormen van belastingaanslagen verzonnen om aan geld te
komen, dit voor het  voeren van de oorlogen en om de staatsschulden te voldoen. In  dit  kader past ook het
vuursteden-regt dat betaald moest worden in 1683 en waarvoor Wolbert ook werd aangeslagen.

In de rekeningen van de H.Geest en later de Algemene Armenstaat, komt reeds vanaf 1713 voor dat een pacht.
van het erve Wolbert te Lemselo 13 mud rogge moet opbrengen.

Tevens moet er ook nog een geldrente worden opgebracht van Í 20.- wegens een kapitaal van f 400.-In I12O
krijgt het erve Wolbert wederom een belastingaanslag te verwerken, het z.g. Verpondingsregister van 1720/1722.
Wolbert  te  Lemselo  werd  aanqeslagen  voor  f56.-,  4  stuivers  en  14  penninqen  sn  behoorde  bij  de  hoogst
aangeslagen  erven  van  de  marke  Lemselo,  evenals  de  erven  Hampsink,  Boerrigter,  Herickman,  Benierink,
Meatman Oinck, Lansink, Lambertman, Deterd, Hilbert, Derckman en Bruninck.

In 1739 komt de algemene Armenstaat in financiële problemen en wordt van Wolbert 2 obligaties voor een totaal
van f 600.- verkocht.

In het jaar 1759 moet. er op het erve Wolbert reparatiewerkzaamheden worden verricht; in een opstel wordt een
overzicht  gegeven van de gebouwen waaruit  het  erve Wolbert  bestond en die voor reparatie  in aanmerking
kwamen. Dit waren: Het Hoofdhuis, uit steen en hout.; een bakhuis met BentheimersLenen fundatie en een oud
huis dat. nog als fundatie heeft: qrondhout op plaggen. Dit. oude huis kan 0ude Wolbert zijn geweest zoals op
kaart  A  staat  aangegeven;het  was  waarschijnlijk  een  1ieftucht,Wönners  of  kloppen  huuske.  Door  de
burgemeester Palthe wordt goedkeuring verleend om de reparatie zo goedkoop mogelijk uit te voeren. 

Het erve Wolbert te Lemselo deel 2

De marke Lemselo  publiceerde  in  1812 een  lijst  van bezittingen,  opgegeven door de boeren  zelf.  Het  erve
Wolbert is dan groot 27 mud en nul schepel.

Dan komen we in een nieuwe periode,  vele nieuwe wetten deden hun intrede  en de burgelijke  stand werd
ingevoerd en vanaf dat moment gingen ook de namen van de "bewoners" meespreken.

0p 14-12-1814 wordt Jannes Wolbert, gehuwd met Joanne 0lde Hampsink en bewoners van het erve Worbert
gemaand  een  schuld  te  betalen  aan  D.C.W.  Stork,  burgemeester  van  0ldenzaal,  in  zijn  hoedanigheid  als
bestuurslid van de " Algemene Armenstaat".
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Jannes Wolbert komt op 18-05-1815 op een leeftijd van tweeenvijftig jaren te overfijden en zijn weduwe wordt
op 14-08-1816 opnieuw gemaand de schulden, die nog steeds niet zijn betaald, te voldoen. Ondanks protesten
van haar zijde, betaalt ze uiteindelijk alle schulden binnen de gestelde termijn.

Deze weduwe Wolbert-0lde Hampsink speelt later in de geschiedenis van het erve Wolbert en de genealogie van
mijn voorouders een grote ro1.

Als we de jaarrekeningen, lopend van Martini tot Martini- (november de elfde) van de Algemene Armenstaat
bekijken, kunnen we constateren dat het erve Wolbert in 1816-1817 nog aan inkomsten moest opbrengen 13 mud
rogge, maar dat in dat boekjaar 12 mudde wordt betaald tot “weerzeggens". In het boekjaar 1817-1818 is het
erve Wolbert echter verkocht en komt het niet meer voor in de jaarrekeningen. Deze verkoop, gedaan omdat de
Algemene Armenstaat wederom geld nodig had. om alle uitgaven te kunnen voldoen,geschiedde als volgt:

0p 14 november 1817 vindt in de middag om twee uur de overdracht plaats van het erve Wolbert gelegen in
Lemselo in de gemeente Weerselo in het Stadhuis te Oldenzaal door notaris Mr. F.C.W. Stork . Aanwezig zijn
twee administrateurs van de Provisorie van de Armenstaat, de kopers en degenen die borg staan. Waarschijnlijk
voorafgaande aan deze middagzitting heeft de openbare verkoop plaats gevonden. Verkocht worden het erve
Wolbert, bestaande uit een boerenhuis en een schoppen en volgens de ligger van de Armenstaat verder uit zeven
en twintig mudde, drie drie vierde spint zaailand en acht en drieachtste dagwerk hooi- en weideland. Het grootste
deel was bezwaard met een tiende grof en smal en tevens was er ook nog een jaarlijkse uitgang van 8 gulden en
40  cent  aan  de  Nederduitse  school  te  Oldenzaal.  Ook  moest  jaarlijks  nog  een  schepe1  rogge  aan  de
Provisordienaar worden betaald.

Het erve zal worden verkocht met lusten en lasten regten en gerechtheden.

Volgens de akte vond allereerst de inzet plaats. Dit geschiedde door onder een bordje een bedrag op te schrijven
en dan de bordjes gelijktijdig om te keren. De hoogste inzetter bleek dominee J.Palthe uit 0ldenzaal te zijn voor
een bedrag van f 2615.-.

Dan wordt uitgaande van de inzet van f 2615.- gestart met de verkoop, dit geschiedt per opbod. Koper wordt dan
voor f 29IO.  - de weduwe Joanne Wolbert- 0lde Hampsink, bewoonster van het erve,  waarbij  zij meldt dat
medekoper is Jannes Kalter, landbouwer in de boerschap Lemselo. Als hoogste inzetter ontvangt J.Palthe f 15.-
van de koper.
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Harm 0nink en Jan Hendrik Kalter staan borg voor de koop. Zo komt het erve Wolbert, na bijna veertig jaar in
bezit te zijn geweest van de Algemene Armenstaat, in handen van particulieren.

Enkele maanden na de koop huwt Joanne 0lde-Hampsink met Jannes Kalter en deze neemt de naam Kalter op
Wolbert aan. Bijna 11 jaar later op 20-10-1828 passeert wederom een akte bij notaris Mensink te Weerselo,
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waarin een hypotheek wordt verstrekt van f 2000.-  á 4 % rente aan Jannes Wolbert, geboren Kalter en Joanne
0lde-Hampsink.

Deze hypotheek, waarvoor deze wordt verstrekt is niet bekend,komt van Geert Herm Plagge uit Dahlen, kerspel
Heesper,  koninkrijk Hannover.  Als onderpand dient  het  erve Wolbert  en volgens  de akte bestaande uit  een
woonhuis met schuur en gaarden groot één bunder. Tevens een kamp, zijnde bouwland,groot twee bunder, 66
roeden en 66 ellen met daarin een Woondershuls, grenzend ten N.0. aan de gaarden bij de boerderij, (zie kaart
A). 

Het Woondershuis is hier weer het Oude Wolbert. Dan nog enkele stukken grond nl. 2 bunder bouwland op de
Brake, een koeweide groot 33 roeden, 33 ellen aan de Zuid Stege of Vaarweg, alles gelegen in de buurtschap
Lemselo.

 Uit het huwelijk Kalter op Wolbert-olde hampsink worden 3 zoons en 1 dochter geboren. De oudste en jongste
zoon worden ingeschreven onder de naam Wolbert, de andere twee, die ongehuwd zijn gestorven, onder de naam
Kalter op Wolbert.

De jongste zoon Lambertus (in het dagelijkse leven Bartus)neemt, nadat zijn vader in 1845 is overleden, de
boerderij over. Joanne olde Hampsink komt in 1866 te overlijden en bij memories van aangifte der nalatenschap
bestaat het erve WOLBERT in zijn geheel uit: twee woonhuizen, benevens 32 bunder, 210 roeden, zoo bouw als
hooiland en heide en woeste gronden.

Maar eerst gaan we terug naar het begin van de negentiende eeuw.

De gemeente wordt gevormd en de marke Lemselo maakt er deel van uit.

De marken  en hun markebestuur  worden  opgeheven,  wat  inhoud dat  ook de gezamenlijke gronden moeten
worden verdeeld. Dit is vastgelegd in een wet van 1809 en 1810.

Na vele vergaderingen van het markebestuur en haar leden in de Lemselose school, besluit men in 1838 de
verdeling uit te voeren, er zal worden verdeeld volgens grootte van het huidige boerenbedrijf op dat moment.

Het erve Wolbert krijgt volgens een opgave uit 1842 aan markegrond toegewezen 12 bunder, 80 roeden en 50
ellen verdeeld over 13 kavels, grotendeels woeste gronden die in een later stadium worden ontgonnen.

In de markeboeken van Lemselo vinden we in 1838 een plan tot aanleg van wegen en waterleidingen, ook in het
kader van de herstructurering.

Twee maal  wordt  in dit  plan de naam Klein (oude) Wolbert  genoemd,  gelegen  op de plaats  zoals deze is
aangegeven op de kaart A. In 1860 wordt dit erf nog bewoond door Gerrit Jan 0ude Wolbert.

Door een bepaling van de Gedeputeerde Staten wordt de stad Oldenzaal in 1839 verplícht de betaling  "van den
Schoolmeester der eersten Nederduitschen School” over te nemen, en de jaarrente van  f 8,40 a1s uitgang nog
steeds gaande uit het erve Wolbert wordt beëindigd.

Ook de tienden grof en smal worden verkocht, dit gebeurt pas rond 1860.

De officiële opheffing van de marke Lemselo is in 1844.

Lambertus ( Bartus ) Wolbert huwt, jaren nadaL hij de boerderij heeft overgenomen, met Johanna Egberink in
het jaar 1877 . Uit hun huwelijk werden 4 zoons en één dochter geboren.  De oudste zoon Johannes, in het
dagelijks leven Jens genoemd, neemt in het begin van de twintigste eeuw het erve Wolbert over van zijn vader,
die in 1909 komt te overlijden.
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De jongste zoon Lambertus, genoemd naar zijn vader, huwt in 1915 Anne Maria Engelbertink en zij zijn mijn
grootouders  waarover ik schreef  in aflevering nr.  9 van de kwartaal  uitgave  van de Heemkunde vereniging
gemeente Weerselo.

Jens Wolbert huwt in 1909 met Johanna Maria Hampsink en gaat over tot modernisering en uitbreiding van het
boerenbedrijf.

Een ingemetselde gevelsteen herinnert nog aan een verbouwing in 1905.

In de jaren dertig is het erve Wolbert ruim 40 ha. groot, waarbij ook nog twee "Wönnershuuskes" behoren, die
rond 1915 zijn gebouwd.
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Na het plotselinge overlijden van Jens in 1938 vindt er een verdeling plaats van het erve.

Johan,  de tweede zoon,  oud wethouder  van de  gemeente  Weerselo,  neemt het  erve  WOLBERT over  en  is
momenteel nog eigenaar en bewoner.

 In  de  jaren  vijftig  vinden er  grote  verkavelingswerken  plaats  in  de  voormalige  marke  Lemselo.  De grillig
lopende beek wordt verlegd en gekanaliseerd en een zijtak krijgt zelfs de naam Wolbertbeek. (zie kaart B)

De wegen worden verlegd en verhard en we krijgen lopend langs het erve Wolbert, de Worbertdijk. Het nabij
gelegen erve Stegeman,  een bouwvallige maar historische boerderij,  in ,het  schattingsregister  van 1475 nog
genoemd als het bodegoed van de marke Lemselo, komt in het bezit van Johan Wolbert.

De boerderij van het erve Wolbert wordt opnieuw geheel verbouwd en gemoderniseerd, grond wordt verkocht en
bij gekocht, en enkele jaren geleden is er een moderne “loopstal" gebouwd, waar momenteel 70 melkkoeien voor
de inkomsten zorgen. Het. grondoppervlak bedraagt dan in zijn totaliteit zo’n  33 ha.

Zo zijn we dan aan het  einde gekomen van een poging tot  het  schrijven van de geschiedenis  van het  erve
Wolbert te Lemselo en mocht de toekomstige eigenaar/bewoner van het erve Wolbert ooit een andere naam
dragen dan is het uitgesloten dat hij/zij, zoals voor bijna twee eeuwen nog wel mogelijk was, de naam van het
erve aan kan nemen.

Het omgekeerde is het geval, de wet laat niet anders toe.

De naam Wolbert zal dan op de duur van het erve verdwijnen,  toch kunnen de komende generaties nog worden
herinnert aan het erve Wolbert dankzij de gemeente Weerselo die de naam van het erve heeft verboden aan een
beek  en  een  straatweg,  de  Heer  H.Engbers,  die  in  opdracht  van  de  Provinciale  Staten  de  veldnamen heeft
vastgelegd en de heer G. Wolbert die de genealogie van de familie Wolbert, met de daarbij behorende zijwegen
heeft uitgezocht en vastgelegd. Een erve met een geschreven geschiedenis van bijna zeshonderdvijftig jaar is dan
ook de moeite waard om een moment bij stel te staan. Bron: Bert Wolbert in MijnStadMijnDorp.

De kersttrein van Wierden

Vanaf de zomer van 1944 voeren geallieerde jachtvliegtuigen steeds vaker beschietingen uit op treinen, schepen
en vrachtwagens. Zo proberen ze de logistiek van de Duitse strijdkrachten lam te leggen. Op eerste Kerstdag van
dat  jaar  rijdt  een  trein met  1400 dwangarbeiders,  merendeels  van de Zeeuwse  en Zuid-Hollandse  eilanden,
richting Duitsland. Engelse Spitfires beschieten de locomotief bij het station van Wierden. Vier dwangarbeiders
worden gedood, maar ca. 300 weten te ontsnappen met hulp van de dorpelingen en vinden onderdak in Wierden
en omgeving.

Op  25  december  1944  reed  een  trein  vanuit  Kampen  via  Zwolle  richting  Duitsland  met  aan  boord  1400
Nederlandse dwangarbeiders.  De meesten van hen kwamen van de Zeeuwse en Zuid Hollandse eilanden en
waren opgepakt tijdens Duitse razzia’s. Op 20 december 1944 had SS-und Polizeiführer Rauter bevel gegeven
aan de Grüne Polizei om duizenden Nederlanders bijeen te drijven en op transport te zetten naar Duitsland. Daar
moest men werkzaamheden verrichten aan de vernielde wegen en spoorlijnen, en puin ruimen. Zo ging het ook
op Goeree Overflakkee, Schouwen Duiveland en in noord Holland.
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1947, station Wierden

Het lot van deze dwangarbeiders onderweg naar Duitsland leek bezegeld totdat Engelse Spitfire jachtvliegtuigen
de trein beschoten.  Bijna tweehonderd  van hen  wisten direct  te  ontsnappen.  Velen  mengden  zich onder  de
kerkgangers die hen in hun midden opnamen en hen zo naar veiliger plaatsen loodsten, zoals zolders, kelders en
schuurtjes.  De gewonden  werd  eerste  hulp geboden in de  openbare  lagere  school  aan de  Stationsstraat  (nu
Rabobank)  die  destijds  als  noodhospitaal  was  ingericht.  Later  werden  zij  naar  het  ziekenhuis  in  Almelo
overgebracht. Zo’n twaalfhonderd dwangarbeiders werden door Duitse soldaten meegenomen en opgesloten in
de textielfabriek van de firma Scholten aan de Violenhoeksweg.  Ook daar wisten de Wierdenaren tientallen
dwangarbeiders te bevrijden.
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1946, Stationstraat Wierden

‘s  Avonds rond zessen stond een andere trein klaar  om de dwangarbeiders  uit  de fabriek alsnog naar  Nazi
Duitsland  te  transporteren.  Tijdens  het  overbrengen  van  deze  groep  naar  de  trein  slaagde  nog eens  enkele
tientallen van hen er in om met Wierdense hulp te ontsnappen en een veilig heenkomen in het dorp te zoeken.
Het dorp zat die avond vol met gevluchte dwangarbeiders, waarvan er soms vijf of meer bij één gezin waren
ondergedoken.  De  volgende  dagen  vonden  nagenoeg  alle  circa  300  ontsnapte  dwangarbeiders  een  veilige
schuilplaats in het Wierdense buitengebied en in omliggende plaatsen, dankzij de bijzonder goede samenwerking
tussen de verzetsgroepen en de overige bevolking. Een bijzonder staaltje van gemeenschapszin dat binnen zeer
korte tijd werd gerealiseerd.

Op  17  mei  1947  twee  jaar  na  de  bevrijding  van  Nederland,  schonken  de  voormalige  dwangarbeiders  een
monument aan Wierden uit dankbaarheid en ter nagedachtenis van de vier slachtoffers.  Het staat vlakbij het
station waar ‘de kersttrein van Wierden’ werd beschoten. Veertig van de circa 1100 naar Duitsland afgevoerde
dwangarbeiders keerden nooit meer terug. Bron: liberationroute.nl. 

Jan Jansen  die  in  het  centrum van  Wierden  de  oorlog meemaakte  is  een  van  de weinige  getuigen  van  de
kersttrein.  ‘Het was even na 09.00 uur op eerste kerstdag’,  vertelt  hij. "We hadden net ontbeten. Om 09.30
uur zou de kerkdienst beginnen. Ik zat onderuitgezakt in een luie stoel, keek naar buiten en zag plotseling een
toestel voorbij flitsen waar een vuurstraal uitkwam. Even later liepen mensen op de Appelhofstraat richting de
kerk.  Zij  kwamen  uit  een  trein  die  bij  het  station  stond.  Ze  kwamen  uit  Zeeland  en  Holland  en  zouden
in Duitsland te werk worden gesteld.  Ook wij namen mensen in huis. In de trein zouden wel 1.400 mensen
hebben gezeten. Ze waren meegenomen na een razzia. Ze vertelden dat ze door een wc-raampje naar buiten
waren geklommen nadat de trein was beschoten door een vliegtuig. We deden de gordijnen dicht, wat natuurlijk
niet zo slim was omdat je dat overdag natuurlijk eigenlijk niet doet. Het vloerkleed hadden we aan de kant
geschoven zodat de vluchtelingen zich onder de vloer konden verstoppen als de soldaten zouden aanbellen. Pas
's avonds toen het donker was zijn ze weg gegaan.’ Bron: Tubantia. 
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Johan Koers, links, getroffen door een granaatscherf.

Op een middag was er weer eens een bomalarm en het personeel van bakker Morsink wachtte in de kelder tot het
sein  ‘veilig’  werd  gegeven.  Bakkersknecht  Johan  Herman  Koers,   die  Jehan  werd  genoemd,  zat  in  de
vensterbank te lezen. Toen er een granaat naar beneden kwam werd hij geraakt door een scherf. Johan Koers
werd  naar  het  ziekenhuis  gebracht  waar  zijn  been  werd  afgezet.  Op  de  foto  zie  je  hem,  samen  met  een
medepatient, in een ziekenkamer van het ziekenhuis te Almelo. Hij kreeg een houten prothese en een aangepaste
donkerblauwe Wolseley, een handbestuurde auto, speciaal voor hem ontworpen.

Aanleg van de Hunenborg omstreeks 1100
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Omstreeks  1100  verrijst  in  het  Voltherbroek  bij  Ootmarsum  een  immense  burcht.  De  Hunenborg  is
waarschijnlijk aangelegd door de bisschop van Utrecht, die als landsheer grensvestingen nodig heeft om zijn
nieuwe territorium te beschermen. De strategisch op een zandhoogte gelegen sterkte bestaat uit een hoofd- en
een voorburcht. De hoofdburcht is ongeveer 135 bij 95 meter groot en wordt omgeven door een ovale aarden wal
met een gracht. Op het binnenterrein bouwt men later een donjon of woontoren van tufsteen en Bentheimer
zandsteen. Dergelijke ringwalburchten – de Schulenborg bij Almelo is een ander voorbeeld – raken al snel uit de
mode. Ze maken plaats voor aanzienlijk kleinere kastelen, die gemakkelijker kunnen worden onderhouden en
verdedigd. Ook de Hunenborg is al in het begin van de dertiende eeuw verlaten.

Het Plechelmuskapittel in Oldenzaal omstreeks 954
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De status van Oldenzaal, dat samen met Ootmarsum tot de oudste plaatsen van Twente behoort, wordt in 954
flink opgeschroefd. Bisschop Balderik vestigt hier een kapittel, een eerbiedwaardig college van geestelijken dat
zowel  godsdienstige  als  bestuurlijke  taken  vervult.  Het  houten  kerkje  wordt  vervangen  door  een  tufstenen
bedehuis. De kerk krijgt eveneens een nieuwe schutspatroon: de heilige Plechelmus, een mysterieuze missionaris
uit de achtste eeuw van wie niet met zekerheid bekend is waar hij heeft gewerkt. Zijn relieken worden met veel
ceremonieel  naar  het  nieuwe kerkgebouw overgebracht.  De komst van het  kapittel  maakt  Oldenzaal  tot  hét
religieuze centrum van de regio.  Ook in economisch opzicht ontwikkelt de plaats zich voorspoedig. In 1049
ontvangen de bewoners marktrechten van de bisschop van Utrecht, die inmiddels ook het wereldlijk gezag over
Twente uitoefent. Bron: MijnStadMijnDorp.

De Stichterij en landgoed Den Vossenbosch

Het bestuur van de Historische Kring Wederden werd afgelopen jaar, tijdens een prachtige wandeling over en
langs het voormalige Hurener Veld, door haar voorzitter verrast met een bezoek aan het Wierdense landgoed
Den Vossenbosch.  Voor  velen  een  onbekende  bezienswaardigheid,  dit  in  tegenstelling  tot  de  naastliggende
manege en het aanpalende bungalowpark. En dat terwijl de oprijlaan met prachtige rhododendrons tussen de
Hexelseweg en de Oude Zwolseweg bij velen juist een zeer bekend verschijnsel is. Met het bezoek was de kiem
voor dit artikel gelegd terwijl de lezing van Jaap Scholten (op 10 maart 2016) – over zijn boek Horizon City en
de geschiedenis van zijn Twentse fabrikantenfamilie – voor de benodigde verbreding zorgde.
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De stuwwal in het landschap tussen Wierden en Hoge Hexel is waarschijnlijk ontstaan als gevolg van opstuwend
ijs. De hoger gelegen grond die na het verdwijnen van het ijs achterbleef werd na verloop van tijd in gebruik
genomen  als  landbouwgrond  en  door  eigenaren  en  pachters  van  diverse  erven  gezamenlijk  beheerd.  Het
Vossenbos is een driehoekig gebied op deze stuwwal ter hoogte van de plaats waar de Hexelseweg en de Oude
Zwolseweg samenkomen.  Het terrein omvat ruwweg manege De Vossenbos (voorheen Kamp Vossenbos en
daarvoor Arbeidskamp Vossenbos), landgoed Den Vossenbosch, bungalowpark Hoge Hexel, de boerderij van de
familie Hoksbergen en alle bijbehorende landerijen. Voorheen stond deze plaats bekend als “De Stichterij” of
“Het Sticht”. Uit de aanwezigheid van diverse grafheuvels valt af te leiden dat het gebied al heel lang wordt
bewoond.  

De Stichterij en omgeving anno 1949 (Foto: Topotijdreis Kadaster)
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In de tijd dat de textielindustrie floreerde in Twente had vrijwel elke textielfamilie een buitenverblijf. Landgoed
Den Vossenbosch was het buitenverblijf van de familie Scholten die het in 1919 lieten bouwen. Het landgoed
ligt te midden van bossen en voormalige woeste gronden waar vroeger vermoedelijk veel vossen voorkwamen.
De familie Scholten kwam rond het jachtseizoen altijd met andere textielfamilies bij elkaar op het landgoed. Alle
ornamenten van het huis werden afgestemd op de omgeving. Zo werden op het toegangshek grote,  koperen
vossen  aangebracht  en  liet  de  familie  Scholten  bijpassende  toegangslampen  met  vossen  erop  maken.  De
parkachtige  omgeving  met  aangelegde  lanen  is  ontworpen  en  aangelegd  door  landschapsarchitect  Leonard
Anthonij Springer (1855-1940). Hij liet de vijver op het landgoed met de hand uitgraven waarna het vrijgekomen
zand werd gebruikt om een hogere ligging voor de woning te realiseren. Hierdoor reikte het uitzicht vanaf het
landhuis veel verder dan normaal. Een citaat uit de beschrijving van dit gemeentelijk monument maakt duidelijk
hoe het pand er ongeveer uit ziet: “Het pand heeft een rieten schilddak met ruim overstek op sporen en met twee
schoorstenen  op de nokhoeken.  De gepleisterde  gevels  rusten op een  bakstenen  plint.  In  de  voorgevel  een
teruggelegde  topgevel  met  beschoten  geveltop.  In  dit  geveldeel  bevindt  zich  de  entree  met  zijlichten  onder
rondboog. De vensterpartijen bestaan uit gepaarde vierruits vensters, uitgezonderd de zesruits vensters rechts
van de entree. Aan de rechtergevel smalle tweeruits vensters en een nieuwe dubbele rondboogdeur. Alle vensters
hebben een gemetselde  strek  en zijn  behangen met  luiken  met  zandlopermotief.  Aan de achterzijde  nieuwe
balkondeuren  en  nieuwe  grote  vensters.  Hier  tevens  een  trapeziumvormige  uitbouw  met  balkon  op  de
verdieping.  De  oorspronkelijke  gevelindeling  van  het  koetshuis  onder  rietgedekt  zadeldak  is  grotendeels
gewijzigd.  De  villa  is  waardevol  vanwege  de  geschiedenis  van  het  pand  waarbij  de  vakantiewoning  tot
permanente  woning  werd  verbouwd.  Daarnaast  van  belang  vanwege  de  ligging  en  ensemblewaarden  met
parkaanleg en voormalig koetshuis.” Landgoed Den Vossenbosch vormt landschappelijk een duidelijke eenheid
met haar opgaand bos, grasveld en tuinen. De uitgesproken ligging van het landhuis voor het grasveld met de
daarachter gelegen vijver is zeer beeldbepalend. Uiteraard staat er ook – zoals het een landgoed betaamt – een
magnoliaboom te pronken.

Landgoed Den Vossenbosch  is  aanvankelijk  gebouwd als  vakantiewoning,  later  vergroot  en  opgehoogd om
geschikt te zijn voor permanente bewoning. Veel oudere Wierdenaren kunnen zich de vijver nog herinneren uit
hun jeugd. Er mocht van de familie Scholten al naar gelang het seizoen in gezwommen danwel op geschaatst
worden. Verder dan dat kwamen de meesten echter niet; het hek aan de Oude Zwolseweg zat meestal dicht. Een
dochter van kapper Pas uit Wierden schreef mij daarover: “In de jaren 1960 – 1979 ging mijn vader regelmatig
naar dhr. Scholten om te knippen. Als één van de kinderen weleens meeging in de auto dan moesten zij op de
oprijlaan blijven wachten.” De familie Scholten verkocht landgoed Den Vossenbosch rond 1981 – vraagprijs
was destijds 600.000 gulden – aan dhr. Marsman. Deze verkocht het vervolgens al snel weer door aan de familie
Schuiling die  het  op  hun beurt  in  1991 weer  aan  de  van  oorsprong Amsterdamse  familie  Horneman-Jobst
doorverkochten. Michel Wisse-Nijssen schreef over Het Vossenbosch:  “Daar heb ik vroeger (vanaf 1983/84)
mijn vader nog geholpen, die was daar tuinman bij de Fam Schuiling. Vakanties doorgebracht, kerst gevierd,
gevist in de vijver. Het was er zo mooi!” Het is de familie Horneman-Jobst die het hek aan de Oude Zwolseweg
tegenwoordig  steeds  vaker  open  zet  en  daarmee  ruimte  en  cachet  geeft  aan  bijzondere  evenementen  zoals
bijvoorbeeld een openluchtconcert van Orkest van het Oosten of de traditionele slipjacht van de ruitervereniging
De Eschruiters.  
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Den Vossenbosch anno 2016.

In verband met het samenstellen van dit artikel heb ik wat genealogisch onderzoek gedaan naar de vroegere
bewoners van landgoed Den Vossenbosch en hun collegae / concurrenten in de regio. Eén van de conclusies van
dat onderzoek is dat vrijwel alle Twentse / Achterhoekse fabrikanten op de één of andere manier familie van
elkaar  waren  ........  Geld  trouwde  tenslotte  geld.  Hierbij  in  alfabetische  volgorde  de  namen  van  de  Oost-
Nederlandse fabrikanten / industriëlen die in ieder geval aan elkaar verzwagerd waren. Dikgedrukt de meest
omvangrijke bedrijven volgens “De Textielbaronnen” van de hand van Bastiaan Willink:   

André  de  la  Porte,  Ankersmid,  Bartelink,  Bavink,  Blijdenstein,  Broese,  Broese  van  Groenou,  Bussemaker,
Cardinaal,  Ten Cate, Van Cleef, Cromhoff, van Delden, Dikkers,  Ebbinge, Elderink,  Gelderman,  Van Heek,
Hofkes,  Hofstede  Crull,  Ter  Horst,  Jannink,  Jaeger,  Jansen,  Jordaan,  Ter  Kuile,  Ledeboer,  Lammerink,
Lasonder,  Van  der  Muelen,  Palthe,  Paschen,  Poerink,  Roessingh,  Salomonson,  Scholten,  Stork,  Stroink,
Tattersall, Tilanus, Udink ten Cate, Willink en Van Wulfften Palthe. 

Er waren daarnaast ook familiebanden met fabrikanten elders in Nederland zoals Duijvis, Ebeling en Verkade.
De  “niet-verzwagerende”  Oost-Nederlandse  fabrikanten  (Bendien,  Cohen,  van  Dam,  Denekamp,  de  Haas,
Hazemeijer,  Hedeman,  Hisschemöller,  Kan,  Menko,  de Monchij,  Serphos,  Tusveld en Zwartz)  waren  in de
meeste gevallen van Joodse komaf.    

De fabrikanten hadden dus buitenverblijven / landgoederen. In Wierden betrof dat niet allen de Scholten’s (Den
Vossenbosch, Oude Zwolseweg) maar ook Tilanus (De Dannenkamp, Haarboersweg) en Van Wulfften Palthe
(Ebina, Oude Tolweg). Daarnaast bezat men links en rechts gronden en boerderijen die werden verpacht aan de
lokale bevolking. Sprekende voorbeelden daarvan zijn landgoed de Barkel (ooit eigendom van de Ten Cate’s),
landgoed de Haarboer (ook van de Ten Cate’s) en boerderij ’t Winkel (van de familie Ter Horst uit Rijssen).

Het opgaande bos van het landgoed heeft een gemengd karakter met loof- en naaldbomen. Daarbij heeft het
westelijke bos een bovengemiddeld stamtal vanwege intensieve kapwerkzaamheden in WOII.  Vóór 1940 was
het landgoed overigens aanzienlijk groter (230 ha) en strekte het zich verder noordwaarts uit over velden en
bosgronden. De onvermijdelijke inkrimping van het landgoed werd veroorzaakt door de verkoop van akkergrond
in de naoorlogse jaren waarin de textielindustrie steedsmeer terrein verloor. In 1991 kwam het landgoed zoals
gezegd in handen van de familie Horneman-Jobst. Het dagelijkse beheer ervan wordt anno 2017 verzorgd door
eigenaresse Alijda Jobst-Horneman en haar beide kinderen. Alle opbrengsten van de evenementen die op het
landgoed plaatsvinden,  zullen door de familie  worden aangewend voor de instandhouding van het  cultureel
erfgoed. Bron: C. Hoogendijk in MijnStadMijn Dorp.
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De eerste autobusdiensten in Enter

Foto: vele bussen uit Twente met passagiers (ook uit Enter) gingen jaarlijks op bedevaart naar Kevelaer. De bus
links is van Langenhof uit Enter en de derde bus van links is van Ten Dam uit Enter, de bus helemaal rechts is
van Hodes uit Rijssen. 

Begin vorige eeuw loopt de zompschipperij in Enter op zijn eind en ook de ganzenhandel is door de Eerste
Wereldoorlog abrupt afgelopen. De honderden klompenmakers verdienen het zout in de pap niet. Steeds meer
Entersen werken in de textielfabrieken in de omgeving. Daar zijn de lonen honderd procent hoger dan je als
klompenmaker  kunt  verdienen.  Het  vervoer  naar  de  fabriek  is  echter  een  probleem,  want  Enter  heeft  geen
openbaar  vervoer.  De spoorlijn Neede-Hellendoorn biedt  geen uitkomst,  want de eerste  passagierstrein naar
Goor gaat  zo laat  dat de arbeiders daar niets aan hebben. In eerste  instantie is er nog een paardenkoets die
werkvolk  naar  Goor  brengt,  maar  al  snel  zijn  er  ondernemers  in  Enter  die  in  het  vervoersgat  in  de  markt
springen. B. ten Dam, de Gebroeders Langenhof en G.J. Koenderink schaffen autobussen aan die werkvolk gaan
vervoeren. Maar een reguliere openbare busdienst is er niet.

Op 1 januari 1924 komt er dan eindelijk een busdienst die Enter aandoet. De expediteur W. Mast uit Wierden
begint dan als 'Wierdensche Autobus Dienst' een lijndienst van Almelo over Wierden en Enter naar Rijssen.
Helaas wordt de omweg over Enter slechts twee keer per dag gemaakt. De gemeente Wierden is verheugd dat
een deel van de gemeente uit haar isolement wordt verlost en geeft een subsidie van 75 gulden voor verzekering
en  dergelijke.  Aan  zo’n  concessie  van  Gedeputeerde  Staten  voor  een  autobusdienst  zaten  nogal  wat
voorwaarden, zoals een all-risk verzekering, voldoende reservemateriaal  dat ingezet kon worden bij pech, de
tarieven  en  dienstregeling  moesten  goedgekeurd  worden  door  Gedeputeerde  Staten.  Er  mocht  niet  gerookt
worden in de bus. De conductrices kwamen pas later toen de bussen veel groter waren.

Een jaar later wordt deze lijndienst zelfs uitgebreid. De lijn loopt dan van Almelo over Wierden, Enter, Rijssen,
Markelo naar Goor. Er waren geen bushaltes maar de bus stopte als je de hand opstak. De busverbinding is te
duur en verdwijnt na een aantal jaren. In 1927 vraagt G.J. Koenderink uit Enter een vergunning aan om alleen op
marktdagen een autobusdienst te rijden van Enter naar Rijssen en van Enter over Wierden naar Almelo. De
vergunning werd afgegeven en van deze dienst is veel gebruik gemaakt .

Ondertussen gingen ook meer leerlingen in Almelo naar school en dat was aanleiding voor Arnold Hodes uit
Rijssen om in 1932 een lijndienst te openen vanuit Rijssen via Enter en Bornebroek naar Almelo. Omdat je
iedere  dag naar  Rijssen  en Almelo kon,  werd  de busdienst  op marktdagen van  Koenderink  opgeheven.  De
lijndienst van Hodes over Enter, Bornebroek naar Almelo reed met verlies. Deze busdienst werd ook wel de
busdienst  van  'Nӧlke'  genoemd.  Hodes  stopte  er  mee  maar  leverde  de  concessie  nog  niet  in.  Nu  vroeg
Koenderink bij de provincie een vergunning aan voor een dagelijkse lijndienst van Enter over Wierden naar
Almelo. Hodes tekende met succes bezwaar aan en beloofde de provincie dat hij voor het leerlingenvervoer van
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Enter  naar  Almelo  een  bus  zou  inzetten.  Dit  is  reden  voor  Koenderink  om  in  september  1934  alle
autobusdiensten stop te zetten. Amper een jaar later stopte Hodes, ook hij had er al genoeg geld op toegelegd.
Enter was weer terug bij af. De spoorlijn was opgeheven en alle busdiensten waren verdwenen. Enter was weer
terug in het isolement van vroeger.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden alle autobussen in Enter in beslag genomen. De overheid, onder Duits
toezicht, publiceerde een lijst van autobusdiensten die niet onmisbaar werden geacht en waaraan brandstof werd
toegewezen. Hier zat geen busdienst bij die over Enter reed. In 1942 fuseerden Hodes uit Rijssen, Muller uit
Holten en Ter Haar uit Borne tot de Overijsselse Autobusdiensten de O.A.D. Pas in juni 1947 opende die ook
een lijn Rijssen, Enter, Goor en Neede. Maar als je met de bus naar Almelo wilt moet je nog steeds over Rijssen.
Bron: Johan Altena.

De eerste auto in Overijssel

Op 20 december  1895 deed  de eerste  automobiel  haar  intrede  in  Nederland.  Het  was de zesentwintigjarige
Tilburgse  textielfabrikant  Jos  Bogaers  die  bij  fabrikant  Carl  Benz  in  Mannheim een  ‘rijtuig  zonder  paard’
bestelde  en  Tilburg  liet  opschrikken.  Bij  het  horen  van  de  buitengewoon  luiddruchtige  automobiel  had  de
bevolking van Tilburg gemeend dat de tram uit de rail was geschoten. Deze eerste, primitieve auto had een
verbrandingsmotor op benzine en ‘heeft bij een goeden weg eene snelheid van 20 km per uur’. 

In Overijssel was het de Enschedese directeur van NV Boekelosche Stoombleekerij, W.H. Van Heem, die op 30
mei 1899 als eerste een vergunning kreeg voor het berijden van de rijkswegen. Het betrof volgnummer 70. In dat
jaar kregen slechts vier andere autobezitters deze vergunning in Overijssel. Bron: gemeentearchief Enschede.
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Middeleeuwse kerk, toren en kerkhof te Wierden
Het middeleeuwse kerkgebouw van Wierden was van oorsprong rooms-katholiek bezit. Volgens Van Lenthe (in:
“Verslagen en mededelingen; 1952”) is er in 1433 een kerk in Wierden gesticht door één van de voorouders van
de graven van Rechteren. Ook Ter Kuile sr. heeft het over ditzelfde jaartal:  …..dat de heren van Almelo de
rechtsopvolgers waren van die voorzaat, die in 1433 uit handen van de priester Lubbertus Woestehof diens
plechtige gelofte verkreeg “dat he te Wederden sal wonnen  (wonen) en selven bedienen de kercken van den
kerspel van Wederden als een kerkher schuldig is to done”.

Een vroeg bewijs van de aanwezigheid van een kerk is het huisarchief Almelo, waaruit blijkt dat er in 1521 drie
klokken in de Wierdense toren hingen. Aangezien de leeftijd van de toren (en dus ook de kerk) een relatie met de
leeftijd van de huidige kerkklok zou kunnen hebben, blijven we even bij het onderwerp kerkklok. Uit 1595 is een
procesverbaal van eedsaflegging van ene Johan Bartehaar bekend, die verklaarde opdracht gekregen te hebben
van enige ruiters onder kapitein Bernhardt, gelegerd te Zwolle, om de klok uit Wierden te halen. Of er naar
aanleiding van deze opdracht ook daadwerkelijk een klok is weggehaald is niet bekend, maar in de achttiende
eeuw blijken  er  (nog)  twee  klokken in  de  Wierdense  kerktoren  te  hangen;  het  huisarchief  rept  rond 1767
namelijk over “werkzaamheden aan de klok en klokkenstoel” en “worgels” voor de grote- en de kleine klok. Of
de huidige klok, die door de Kamper klokkengieter Geert van Wou (±1450–1527) in 1495 werd vervaardigd, al
vanaf het jaar van constructie in de Wierdense kerktoren hangt, is niet met zekerheid te zeggen maar het zou
zeker mogelijk zijn aangezien een klok gewoonlijk aan de voet van de toren werd gegoten. De reden ligt voor de
hand:  het  was  gemakkelijker  om de  benodigde  materialen  in  porties  aan  te  voeren  dan  een  complete  (en
loodzware) klok te vervoeren.

Hoewel het jaartal 1495 op zich geen bewijs vormt voor een exacte datering van de bouw van de toren, vermoedt
dr. E.H. ter Kuile toch dat de toren omstreeks dat jaar is gebouwd. Aan deze middeleeuwse toren sluit nu de
hervormde Dorpskerk aan, die in haar huidige vorm uit 1929 dateert. De oudst bekende kerk waarvan een foto
bestaat dateerde uit de middeleeuwen. Dit Gotische gebouw bestond uit een toren met een traptoren, een schip en
een  smaller,  maar  wat  het  muurwerk  betreft,  hoger  koor.  Toren en traptoren zijn  waarschijnlijk  gelijktijdig
opgetrokken, want bij de vormgeving van de spitsboognis aan de zuidzijde van de tweede geleding is rekening
gehouden  met  de  aanwezigheid  van  een  traptoren  (de  nis  is  namelijk  maar  voor  de  helft  uitgevoerd).  De
bakstenen, uitwendig rechthoekige en inwendig nagenoeg vierkante toren, is volgens Ter Kuile opgetrokken met
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gebruikmaking van een oudere westgevel van de kerk die naar alle waarschijnlijkheid tevens de oostmuur van
een vroegere (smallere) toren is geweest. Van de toren kan verder worden vermeld, dat de tweede geleding per
vrijliggende gevel geleed is met één spitsbogige blindnis en dat de derde geleding aan iedere zijde doorbroken is
met één galmgat (aan de oostzijde gedicht middels een luik). De traptoren is - in tegenstelling tot de toren - niet
in geledingen verdeeld.

171



De Wierdense kerkklok dateert uit 1495, heeft een doorsnede van 96,5 cm, een hoogte van 90 cm en is gegoten
door de bekende klokkengieter Geert  van Wou. Het opschrift  (in Gotische minuskels) luidt: ihesus . maria .
iohannes . gherhardus . de . wou . me . fecit . anno . dm . m . cccc . xcv (Jezus Maria Johannes Geert van Wou
heeft mij gemaakt in het jaar onzes Heeren 1495).
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De toren kort voor de afbraak van de kerk in Waterstaatsstijl. Rechts van de toren het cachot, links van de toren
(de  noordzijde)  is  een consistorie  aangebouwd.  Voor reizigers  vanuit  Zwolle  en Deventer  was de kerk  van
Wierden het laatste markante herkenningspunt langs de “Oude Twentse weg” c.q. de “oude heirbaan” richting
Almelo. (Foto: RACM, Zeist)
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Het schip van de kerk moet dus van iets oudere datum zijn geweest dan toren en traptoren. Op zich is dat niets
bijzonders, want een middeleeuwse kerk is in de regel in verschillende perioden gebouwd. De kerk zou dan als
volgt tot stand zijn gekomen: eerst het schip, dan het koor en nog later de toren. De toren is nagenoeg volledig
uit  dikke  rode  baksteen  opgetrokken  en  heeft  boven  het  als  portaal  gebruikte  gelijkvloerse  gedeelte  een
kruisribgewelf gehad. Omdat de stenen gewelven in de Gotische tijd niet met gaten werden doorbroken moet
men  via  een  omweg  een  hogere  verdieping  bereiken,  ofwel  over  een  aparte  tegen  de  toren  aangebouwde
traptoren.  De  traptoren  heeft  een  rechthoekige  plattegrond  en  dito  doorsnede  en  wordt  gedekt  door  een
lessenaardak.

Volgens Van Dooren (in: “De Reformatie en de predikantenfamilie Nijhoff te Wierden”) is de kerktoren tijdens
“de laatste overgrote droevige stormwind uit 1704/1705” omgewaaid. In de "Classis ordinaire Deventer" wordt
dit  incident  als  volgt  omschreven:  “Wierden  1705  D.  Nijhof  tot  Wierden  maakt  bekend  dat  de  toren  is
nedergestort en in de kerk geslagen waardoor de kerk in een ellendige staat is geraakt en de behulpzaamheid
nodig  heeft”.  Gelet  op  de  nog steeds  zichtbare  kleurverschillen  aan  de  bovenzijde van  de  oostelijke  derde
geleding (zie foto op p. 14) is hoogstwaarschijnlijk niet de complete toren, maar “slechts” de spits omgewaaid.
Opnieuw moest de gemeente grote financiële offers brengen; kerk en toren waren nog maar kortgeleden - in
1683 – opnieuw gedekt. Veelzeggend zijn ook de opmerkingen in het dagboek van Richter Hendrik Jan Bos
(1706-1792), die op 10 augustus 1790 sprak over “de kosten van kerk en toren”, waarvoor “eenige schikkinge”
gemaakt zijn. Markerichter D.J. Lamberts sprak op diezelfde vergadering van de Marke van Wierden en het
Hooge Hexel – die tot 1810 over het algemeen in de Wierdense kerk werd gehouden - over “zware kosten” die
de Marke “nog pas” had moeten maken voor de reparaties aan toren, kerk en pastorie en men daar het geld niet
voor heeft.

De  Wierdense  doden  werden  tot  1824  zowel  in  als  rondom  de  middeleeuwse  kerk  begraven.  Een  eerste
vermelding over het kerkhof is te vinden in het archief van de classis, waaruit blijkt dat er in 1653 te Wierden
(nog) kruisen staan op het kerkhof. Over het begraven in de kerk zijn in het Huisarchief Almelo een drietal
vergunningen te vinden waarin de heer van Almelo expliciet toestemming verleent om in de kerk te mogen
begraven. Gezien dit geringe aantal is het de vraag of voor elke begraving toestemming moest worden gevraagd
of dat dit alleen gold voor graven op speciale plaatsen, zoals rondom de kansel. Landelijk kwamen er steeds
meer  bezwaren  tegen  het  begraven  in  de  kerk.  Niet  alleen  het  steeds  openbreken  van  de  kerkvloer  bracht
ongerief  mee;  ook  waren  de  graven  vaak  overvol  en  stonden  kerken  in  het  algemeen  bekend  om  hun
“gedicideerde cadavereuse reuk”.

Vanaf 1829 werd een verbod op begraven in kerken van kracht,  waardoor het zeer aannemelijk is dat in de
nieuwe Wierdense kerk (Waterstaatsstijl,  gebouwd in 1824) geen of slechts enkele doden zijn begraven.  De
stoffelijke  resten  werden  in  het  vervolg  alleen  nog  maar  rondom  het  kerkgebouw  begraven.  Gelet  op  de
kadastrale situatie destijds omsloot dit kerkhof waarschijnlijk de kerk geheel, hoewel het de vraag is of er aan de
noordkant van de kerk ook begraven werd. De noordkant van kerken werd op sommige plaatsen beschouwd als
“de plaats der duisternis” waar alleen zelfmoordenaars, ongedoopten en misdadigers werden begraven. Ook niet-
hervormden werden rondom de kerk begraven.  Het kerkhof wordt door de pastoor W. Oosterik – de eerste
pastoor in Wierden na de Reformatie - in een inventaris van 1834 als volgt omschreven:  “De kerkhof met de
Protestanten  om  de  Protestantsche  kerk  gelegen  gemeen,  omgrind  en  niet  gesloten”.  Vanaf  1848  werden
hervormde  overledenen  tevens  begraven  op  de  Algemene  Begraafplaats  aan  de  huidige  Appelhofstraat.  De
rooms-katholieken mochten vanaf 1854 hun doden begraven op het kerkhof naast de rooms-katholieke kerk.
Bron: C. Hoogendijk in MijnStadMijnDorp.

De Reformatie in Wierden
De  dorpskerk  te  Wierden kent  een  lange  geschiedenis.  Wierden  is  in  1236  waarschijnlijk  een  zelfstandige
parochie geworden door de afsplitsing van de parochie Ootmarsum, die oorspronkelijk heel noordoost Twente
omvatte. De kerk was gewijd aan St. Johannes de Doper. De Reformatie zou daar echter verandering in gaan
brengen.  Maarten  Luther,  die  aan  de  basis  van  deze  Reformatie  stond,  publiceerde  in  1517  in  het  Duitse
Wittenberg  zijn  beroemde  95  stellingen  tegen  de  aflaat  die  veel  reacties  zouden  losmaken.  Toen  Luthers’
vlugschriften over Twente werden verspreid, konden de eerste “reformatorische ritselingen in Twente” in 1521
in het klooster van Albergen worden gehoord. In 1544 ging het net over de grens liggende Graafschap Bentheim
onder leiding van graaf Arnold I zu Bentheim over tot de Reformatie en werd luthers. In de Nederlanden was de
beeldenstorm (1566) het  eerste  zichtbare  bewijs  dat  er  een “nieuwe wind” ging waaien.  Het  gezag  van  de
Rooms-Katholieke Kerk was zeer verzwakt en de economische macht van de kloosters wekte afgunst en kritiek.
Terwijl de beeldenstorm aan Overijssel voorbijging, werden elders veel rooms-katholieke kerkelijke versierselen
door aanhangers van de nieuwe leer vernield.
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De  Tachtigjarige  Oorlog  (1568–1648)  leek  de  opmars  van  de  Reformatie  nog  even  te  vertragen,  maar
verhinderde de invoering van het  calvinisme in Twente uiteindelijk niet.  Te Wierden diende in 1580 al  een
pastoor  die  de  Augsburgse  confessie  was  toegedaan  (de  uit  Riesenbeck  -  Duitsland  -  afkomstige  Johannes
Niehoff) en vanuit Deventer werd vanaf 1597 de reformatie van het Overijsselse platteland krachtig ter hand
genomen. De kerkenraad van Deventer stelde in 1598 ds. Bernard Stedemeyer aan als Gereformeerd predikant
van Rijssen en droeg hem tegelijkertijd op om ook te Wierden het Evangelie te preken en zodoende te trachten
een gereformeerde gemeente te vormen; blijkbaar bezat eerdergenoemde Niehoff onvoldoende potentie om over
te gaan tot de gewenste leer.

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

Drie jaar later – de veiligheidssituatie in Twente was inmiddels weer gunstig genoeg - moesten alle Twentse
pastoors voor de classicale vergadering van Oldenzaal verschijnen om te kiezen tussen “Gereformeerd worden”
of “de pastorie verlaten”. De Wierdense pastoor (Pijlsmidt) kwam niet opdagen, terwijl de pastoor van Borne
(Niehoff; oud-pastoor van Wierden) een halfslachtige verklaring aflegde: hij was bereid om over te gaan tot de
nieuwe  leer,  maar  had  ook  bedenkingen,  met  name  omtrent  het  Heilig  Avondmaal.  Volgens  Röring  (in:
“Kerkelijk en wereldlijk Twente”)  is het vanaf 1602 ds. Winand Gerrits  (Winandus Geradi) geweest  die als
Rijssens predikant Wierden moest bedienen, “wordende die van Wierden gelast den predikant iederen Zondag
met een wagen van Rijssen te halen en weer terug te brengen”.

De classis Deventer zat niet stil en ondervroeg naar aanleiding van de uitkomst van de Nationale Synode van
Dordrecht  de  zittende  priesters  op  hun  sympathieën  om  ze  eventueel  te  vervangen  door  rechtzinniger
predikanten; de classis zag rond 1619 kans om de drost zover te krijgen dat hij zowel Johannes Niehoff, op dat
moment luthers pastoor te Borne, als zijn plaatsvervanger afzette. Op 8 september 1626 namen de Staten van
Overijssel het besluit dat de gereformeerden bij overlijden van de pastoor een gereformeerde leraar moesten
benoemen en dat men er op moest toezien dat alle altaren, beelden en biechtstoelen werden verwijderd.
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Extract nr. 1 van de acte van beroeping van Do. Abraham Nijhoff te Wierden d.d. 8 juni 1626 waaruit de invloed
van de heer van Almelo blijkt uit de zinsneden “….. wettelijke presentatie en goede recommandatie des WelEd.
Heren van Almelo …..” en “….. Heer van Almelo de Approbatie (goedkeuring) te verzoeken”. De originele acte
is  onder  andere  ondertekend  door  de  bekende  predikant,  dichter  en  geschiedschrijver  Jacobus  Revius.  (Uit
collectie Historisch Centrum Overijssel)

Enkele maanden daarvoor was te Wierden de zoon van pastoor Niehoff, ds. Abraham Nijhoff, reeds aangesteld
als gereformeerd predikant en behoorde de kerk te Wierden officieel tot het calvinisme. De classis stimuleerde
de overgang naar het calvinisme door het afkondigen van verregaande voorschriften aangaande leer en leven.
Het zou nog 20 jaar duren voordat de Wierdense gelederen zich sloten. Pas in 1645 waren de schilderingen in de
kerk  overgewit  en  een  jaar  later  twee ouderlingen  (Jan en  Henrick  Jansen)  en een  diaken  (Jan  Lemphers)
aangesteld.

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

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

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

In 1728 vond in de kerk opnieuw een opzienbarend spektakel plaats, toen een afgesloten kerkbank (bank van de
adellijke familie Van Langen) “gedurende den Godsdienst” door Gerhardus Brouwer (zoon van de oude schout
Hendricks) werd losgebroken. Laatstgenoemde kwestie leidde zelfs tot een rechtszaak, waarbij de familie Van
Langen uiteindelijk in 1738 verloor. Vier Twentse advocaten hadden hun kennis ertegenaan gegooid; het dossier
telt 680 bladzijden!
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En nog was het achttiende eeuwse rumoer in Wierden niet voorbij; in 1751 vloog het dorp (letterlijk) in brand!
Onbekend is of er door de deze brand schade aan de kerk is ontstaan, maar opvallend zijn de vele kwitanties in
het huisarchief Almelo, die aantonen dat tussen 1760 en 1770 aanzienlijke reparatiewerkzaamheden aan de kerk
zijn uitgevoerd. Voorbeelden zijn metselwerk, glasreparaties, ijzerwerk, timmerwerk, drie trappen in de toren

179



(gemaakt) en het opnieuw dekken van het leiendak. Het lijkt erop dat de collator een aanzienlijk deel van deze
onkosten betaalde of voorschoot.

De middeleeuwse toren op een foto van het (destijds zo geheten) Rijksbureau voor de Monumentenzorg. De
zuidelijke buitenmuur van de kerk is zeer waarschijnlijk omstreeks 1914 bepleisterd. De toren is in de periode
1932-1933 onder  toezicht  van  Monumentenzorg  en  onder  leiding van  architect  Jan  Vixseboxse  uit  Almelo
grondig gerestaureerd. Twee leidekkers uit Duitsland, in de kost bij de familie Ter Stal, brachten in zes weken
tijd een nieuw leien dak op de “vier- tot achtzijdig ingesnoerde” spits aan. Op de voorgrond een deel van het
(voormalige)  kerkhof.  In  2005  werd  de  toren  opnieuw  flink  onder  handen  genomen  inclusief  een  nieuwe
bedekking met leien. (Foto: RACM, Zeist). Bron: C. Hoogendorp in MijnStadMijnDorp.

Adellijke rechten ter discussie

Na de val van Napoleon en het verdwijnen van de Fransen kreeg Koning Willem I (1772-1843), de zoon van
stadhouder Willem V, het in de Vereenigde Nederlanden voor het zeggen. De overheid spande zich binnen de
nieuw gevormde staat in om de volkswelvaart op een hoger peil te brengen. Daarnaast bemoeide zij zich ook met
het kerkelijke leven; er werden in 1815 zelfs ministeriële departementen voor de Eredienst (een niet-katholieke
en  een  katholieke!)  ingesteld  en  een  Zondagswet  uitgevaardigd.  Deze  overheidsbemoeienis  zou uiteindelijk
uitlopen op twee bewegingen: Afscheiding en Doleantie.

Tot aan 1824 werd vanuit zowel Almelo, Vriezenveen als Wierden “geen woord van oppositie vernomen” tegen
de in 1814 herboren collatierechten. Te Almelo bijvoorbeeld had de heer van Almelo zitting in het college van
kerkvoogden.  De Wierdense stilzwijgende instemming bleek echter  schijn te zijn;  na het  overlijden van ds.
Lindeman in 1825 bekende de kerkeraad opeens kleur en weigerde het door de heer van Almelo uitgebrachte
beroep op een nieuwe predikant "kerkelijk te maken". Het beroep werd niet erkend. Integendeel. Er werd zelfs
ten sterkste tegen  geprotesteerd  dat  Adolph Frederik  Lodewijk  graaf  van Rechteren  Limpurg  het  "regt van
collatie der Hervormde Kerk van Wierden" zou bezitten.  De kerkeraad (daarbij  gesteund door een zestigtal
mannelijke gemeenteleden) wilde zelf overgaan "tot het doen vervullen van den predikantsplaats".

Aan het classicaal bestuur in Deventer werd een verzoekschrift gezonden om voor de kerk te Wierden bij de
Koning "een vrij beroep" te bepleiten, los van het collatierecht. Aansluitend hierop schreef de graaf ook aan de
classis,  om  zijn  beklag  te  doen  over  de  houding  van  de  Wierdense  kerkeraad.  De  geschriften  werden
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doorgezonden naar de Staatsraad, directeur-generaal voor zaken der Hervormde Kerk. Deze wees vervolgens de
Wierdense kerkeraad op de wettigheid van het collatierecht. De kerkeraad, bestaande uit H.H. Wolters, B. van
Buuren, B. Waalderink en H.H. Koers, bleef echter weigeren het door de graaf uitgebrachte beroep ontvankelijk
te verklaren en beschuldigde de heer  van Almelo dat  de uitoefening van het collatierecht “voor 1795 niets
anders is geweest dan eene onwettige uitbreiding van het Heerlijk Recht van Almelo en Vriezenveen over deze
boerschap Wierden, welke, ofschoon niet onder de Heerlijkheid Almelo en Vriezenveen behoorende, echter uit
hoofde van de onmiddelijke aangrenzing aan dezelve in vroegere tijden genoodzaakt werd, om de Heeren van
den Huize Almelo, die als toen magtige Heeren waren te moeten ontzien…”. 

Naast een feitelijke onjuistheid in de beschuldiging (collatierecht was géén heerlijk recht) ging de kerkeraad wel
erg gemakkelijk voorbij aan de praktijk die voor 1795 lange tijd zonder problemen gangbaar was geweest. De
Directeur-Generaal  van de Staatsraad had het in zijn brief  treffend verwoord:  “Dat de Heer van Almelo en
Vriezenveen het regt van Collatie in de gemeente van Wierden steeds heeft  uitgeoefend bijzonder ook in de
beroeping van den laatst overleden predikant zonder dat hij daarin eenigen tegenstand ontmoet heeft”. In juli
1825 ging een brief naar de classis waarin zij werd verzocht te zorgen voor de voortgang in de waarneming van
de dienst. De classis wist echter niet wat zij er mee doen moest, omdat "noch het Reglement op de vacatures en
beroepingen, noch eenige kerkelijke wet of verordening iets bepaaldelijks voorschrijft wat er bij weigering van
het kerkelijk maken van eener beroeping bij acte van collatie uitgebracht moet gebeuren". 

Ook politieke  kanalen  werden  bevaren:  enkele  gemeenteleden  schreven  een  zogenaamd rekwest  aan  “Zijne
Majesteit den Koning der Nederlanden, enz.” met het dringende verzoek om het “voormalig politiek Recht van
Collatie” niet te herstellen. Enkele zinsnedes uit de brief aan de Koning: “Niet slechts de Kerkenraad Sire! Maar
de geheele hervormde Gemeente van Wierden beklaagt zich over de onredelijke aanmatiging van hunne nabuur,
den Heer van Almelo en Vriezenveen, om zich te bemoeijen met de huishoudelijke zaken hunner Kerk, waartoe
hij  in  geene  de  minste  betrekking  staat,  waarvan  hij  geen  voordeel  heeft  en  waaraan  hij  geen  voordeel
toebrengt”. Even verderop: “Het eenige, voor dien Heer denkbaar verlies, is blootelijk de eer om Collator van
onze Gemeente te zijn; dan hieromtrend zij het aan de ondergeteekenden vergund aan te merken, dat tegen deze
eer van eenen enkelen persoon, het Godsdienstig belang van eene geheele Gemeente overstaat, gelijk mede het
Recht  hetwelk aan ieder Kerkgenootschap onbetwistbaar toekomt,  om zelve hunnen huishoudelijke zaken te
regelen en te bestieren. Behalve dit alles,  zoo vermeenen Rekwestranten, dat bij Uwer Majesteits Besluiten,
alleenlijk die Collatie Rechten hersteld zijn, welke voor 1795 wettig verkregen en bezeten zijn geworden, terwijl
zij  (immers tot aan de productie eener constitutive titre) het daar voor houden, dat het Collatorschap door
eenigen  der  voormalige Heeren  van Almelo en Vriezenveen  uitgeoefend,  niets  anders is  geweest,  dan eene
willekeurige uitbreiding van hun Heerlijk recht,  over  eene naburige Boerschap, welke nimmer onder hunne
heerlijkheid heeft behoord en nu nog niet is behoorende: - zoo dat dit gepretendeerd recht voor 1795 onwettig
verkregen en bezeten geworden zijnde, niet geacht kan worden bij Uwer Majesteits besluiten te zijn hersteld.”
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Kopie van de acte van collatie uit 1825 voor de benoeming van ds. Stroink tot predikant van Wierden in de
vacature van ds. J.P. Lindeman. Met mr. Adolph Frederik Lodewijk graaf van Rechteren Limpurg (1793-1851)
voerde de Wierdense kerkeraad een lange strijd over de wettigheid van het herboren collatierecht. De onderlinge
verhoudingen waren zelfs dusdanig verstoord dat de heer van Almelo aan het begin van het conflict reeds zijn
zitbank in de Wierdense kerk verkocht.
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In  november  1825 werd  de classis  opnieuw om optreden  gevraagd.  Bij  dispositie  (beschikking)  van "Zijne
Majesteit" van augustus 1826 werd de kerkeraad van Wierden tenslotte te kennen gegeven, dat men zich maar
moest wenden tot de gewone rechter. In februari 1827 werd dit gedaan. In het vonnis dat de rechtbank in eerste
aanleg te Almelo wees, was vermeld, dat het door de kerkeraad van Wierden betwiste collatierecht van de graaf
als wettig moest worden erkend. In hoger beroep kwam het Hoog Gerechtshof te Den Haag tot een zelfde vonnis
en deed het appèl van de kerkeraad in mei 1830 teniet. Na vijf jaren van strijd en onzekerheid kwam er zo een
einde  aan  het  geschil.  Het  gevolg  was  wel  dat  na  zes  jaren  vacant  zijn,  pas  in  1831 door  de  graaf  -  met
instemming van de Wierdense kerkeraad - weer een predikant werd geapprobeerd (goedgekeurd). In de daarop
volgende jaren is het opvallend hoe “goed” de hogere (kerkelijke) organen op de hoogte waren van de situatie in
de gemeente. In 1873 vroeg de classis te Deventer per brief of er in de gemeente van Wierden nog collatierecht
bestond! Vier jaar later stuurde het Ministerie van Financiën (afdeling erediensten) een soortgelijk verzoek aan
de  Wierdense  kerkeraad  “ten  einde  eenige  statistieke  opgaven  aangaande  het  zoogenaamd  particulier
collatieregt bijeen te brengen”. Gezien de in Wierden bestaande weerstand tegen het collatierecht is het niet
verwonderlijk dat dit laatste verzoek onbeantwoord in het archief verdween. Of de toenmalige heer van Almelo,
Adolph Frederik graaf van Rechteren Limpurg (1827-1902), ook met soortgelijke verzoeken werd benaderd, is
onbekend. Bron: C. Hoogendijk in MijnStadMijnDorp.

De wereldlijke invloed van de heer van Almelo op 
Wierden

Vóór het jaar 1795 bestond de Provincie Overijssel uit de drostambten Twente, Salland en Vollenhove. De door
de Staten van de provincie aangewezen drost had een grote macht in zijn ambtsgebied. Zo niet in Stad en Ambt
Almelo  en  Vriezenveen!  In  dit  gebied,  de  "Vrije  Heerlijkheid  van  Almelo, had  de  heer  van  Almelo  het
grotendeels voor het zeggen en bezat hij de volledige juridische en bestuurlijke macht. Daarnaast bezat hij de
zogenaamde “heerlijke rechten”,  zoals  het  recht  van wind en water,  het  jachtrecht  en het  visrecht.  Ook op
kerkelijk terrein had de heer van Almelo grote zeggenschap; hij had het zogenaamde collatierecht dat onderdeel
uitmaakte van het patronaatsrecht. Dit recht was verkregen omdat door hem gronden werden afgestaan voor en
geld werd geschonken ten behoeve van de bouw van kerken.
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Dit artikel is eerder gepubliceerd in 'De Dorpskerk van Wierden" (2007), een gezamenlijke publicatie van de
Historische Kring Wederden en de Stichting Bedehuizen Overijssel en Flevoland)

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

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

Hoe het ook zij, vanaf 1656 kan redelijk veilig aangenomen worden dat de heer van Almelo als "unicus collator"
het recht had om bij een vacature in Wierden een nieuwe gereformeerde predikant te benoemen.  Het patronaats-
en collatierecht werd echter niet overal klakkeloos aanvaard. Als voorbeeld mag Vriezenveen dienen, alwaar de
kerkeraad  rond 1659, gesteund door de classis,  grote  bezwaren had tegen het  collatierecht  van de heer  van
Almelo. De onenigheid werd uiteindelijk door de Overijsselse Staten in het nadeel van de kerkeraad beslist.
Wanneer de Wierdense collator na het overlijden van ds. Abraham Nijhoff in 1667 voor het eerst “in actie moet
komen” valt het op dat enkele lidmaten van de kerk te Wierden een verzoek richten aan de heer van Almelo “om
aanstelling van Joachim Liens tot nieuwe predikant van Wierden”. Waarom de lidmaten tot deze actie kwamen
en hoeveel gewicht hun verzoek in de schaal legde, is onbekend. Het collatierecht beperkte zich niet alleen tot
het beroepen van predikanten, maar betrof normaliter ook de benoeming van ouderlingen en diakenen en verdere
kerkelijke medewerkers. Hoe de correspondentie tussen kerkeraad en de heer van Almelo kon verlopen blijkt uit
navolgende brief d.d. 15 april 1711:

“Alzo door het overlijden van wijlen den Eerwaarde en God vruchtigen Dominee: Gerhardus Nijhoff, onzen
getrouwen herder en leraar, de heilige kerkendienst in onze gemeente te Wyrden vacant is, en het de Graaf van
Rechteren, vrijheer van Almelo enz. enz. enz. als collator onzer kerk beliefd heeft ons tot een herder en leraar
wederom te stellen en toe te zenden de persoon van Dominee Joahimus Adolphus Nijhoff, candidaat onder akte
van 15 April 1711, zo is het dat wij, ouderlingen en diakonen der voorgeschrevene gemeente te Wyrden bij
gunstige  concessie  en  toelating  van  voorgenoemde  heer  in  de  naam  van  de  ganse  gemeente  erkennen  en
verklaren gemelde Dominee J.A. Nijhoff op wel gemelde aanstelling en beroeping als onze herder en leraar aan
te nemen om onder ons het woord Gods zuiverlijk te bedienen en wat verder een getrouw dienaar van Gods
gemeente toestaat te doen. 

Verzoeken wij dan, met behoorlijke eerbied mits dezen, dat zijn Hoog Graaflijke Excellentie hetselve believe
nader te approberen en te confirmeren.”

Bij de beroeping van proponent Adolph Hendrik Nijhoff in 1753 was de heer van Almelo - “unicus collator en
patroon der Kerk en Pastorie te Wierden” – absent. Volgens het schrijven van de classis Deventer liet hij zich
vertegenwoordigen door zijn jongere broer Johan Lodewijk des Heiligen Roomsen Rijksgraaf van Rechteren
(1714-1762) “sijne saken op desselfs versoek en authorizatie waarnemende en daarbij sijnde versekert van den
Kerkenraad van Wierden dat de beroepene Ad. Hend. Nijhoff haar sonderling aangenaam is”.
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In  de  “grote  consistorie”  van  de  Dorpskerk  bevindt  zich  een  bijzonder  relict,  namelijk  een  gietijzeren
“kaminplat” of haardplaat. Dit soort platen stamt van origine uit het Siegerland (Duitsland) en bevonden zich -
zoals  de  naam  al  zegt  –  achter  het  open  vuur  in  de  schouw  en  beschermden  de  wand  tegen  het  vuur.
Tegelijkertijd zorgden ze voor een behaaglijke uitstraling naar de kamer. Op haardplaten stonden vaak bijbelse
taferelen afgebeeld; op het Wierdense exemplaar is de eerste rechtspraak van Salomo weergegeven.

De heer van Almelo maakte zijn besluiten veelal bekend via de zogenaamde “kerkespraken”, die soms vanaf de
kansel  werden  afgekondigd,  maar  later  in  de  regel  bij  de  uitgang  van  de  dienst  door  de  koster  werden
bekendgesteld. Een voorbeeld van (een concept van) zo’n “publicatie” van de heer van Almelo, in dit geval van
Adolf Philip Zeger des Heiligen Roomsen Rijksgraaf van Rechteren (1699–1771), gaat over het gedrag van de
Wierdense jeugd:

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

Actum (gedaan; CH) op Den Huijze Almelo 21 febr 1767.
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Dat de heer van Almelo meer dan alleen bestuurlijke invloed had, bewijst de presentatie in 1769 van een offerte
van de Almelose leidekker Hendrik Groen, die de “reparasij an de Wierdense kerk” op maar liefst 1.300 gulden
begroot. Voor dit geld zou de kerk met zowel nieuwe als gebruikte leien gedekt worden en het ligt voor de hand
te veronderstellen dat de collator een flinke duit in het zakje heeft gedaan. In ieder geval betaalde de heer in 1768
een rekening van 100 gulden aan ene Jan ter Horst voor hout en spijkers “tot reparatie en dienst van de kerk van
Wierden”.

Voorts  had de heer  van Almelo het  oppertoezicht  op de  kerkgebouwen  en tot  in  de  negentiende  eeuw het
(gedeeltelijke) beheer van de kerkelijke administratie. Op een gegeven moment moest de collator - ingevolge
Artikel 36 van het Reglement op de administratie der kerkelijke fondsen enz. - de administratie van kerkelijke
goederen  aan  kerkvoogden  en notabelen  overdragen.  Eerst  weigerde  hij  om hieraan  te  voldoen,  maar  op 5
december  1823 deed hij  toch afstand van een  aantal  stukken, nadat  hij  een jaar  eerder  aan het  Provinciaal
College van Toezicht nog had verzocht of de kerkelijke administratie te Wierden  “op den ouden voet moge
verblijven, of dat de Heer Rekestrant moge worden benoemd als permanente President bij het Kollegie van
Kerkvoogden aldaar”.

Toen de Fransen in 1795 ons land binnen trokken en de oude Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
instortte, veranderde er veel aan de machtspositie van de adel. Kerk en staat werden formeel gescheiden, de adel
verloor zijn bijzondere voorrechten en alle heerlijke rechten en tienden werden in 1798 afgeschaft. Dit leidde te
Almelo tot een openlijke twist tussen de collatrix en de door de revolutionaire burgerij benoemde kerkmeester
met als inzet de gravenbank in de Grote kerk. Na de bevrijding van de Franse overheersing in 1813 zou echter
weer een gedeeltelijk herstel van de adellijke macht volgen, waaronder in 1814 het collatierecht.

De  Wierdense  rooms-katholieken,  die  aan  het  begin  van  de  zeventiende  eeuw  hun  kerkgebouw  aan  de
gereformeerden waren kwijtgeraakt, hadden sinds die tijd min of meer moeten onderduiken, hoewel de heer van
Almelo  bekend  stond  om  zijn  verdraagzaamheid  richting  “anders-gezinden”.  Dit  in  tegenstelling  tot  de
gereformeerde classis, die bekend stond om het voortdurend uitoefenen van druk op niet-gereformeerden en op
de wereldlijke overheid. Marsman zegt daarover in zijn boek “Katholiek Wierden door de eeuwen heen“: “Zoals
overal na de hervorming moesten ook te Wierden de priesters in het geheim de Heilige Missen lezen” . Twee
eeuwen later keerde het tij echter! In 1796 kwam de vrijheid van eredienst en de rooms-katholieke koning van
Holland,  Lodewijk  Napoleon,  stelde  in  1808  middels  wet  alle  religies  gelijk.  Prompt  richtten  de  rooms-
katholieke  kerkmeesters  van  Wierden  een  verzoek  aan  de  koning  om  “regt  van  aanspraak  op  de  voorz.
Kerspelkerk, Pastorijhuijs en daaronder hoorende goederen en opkomsten te dienen.” Toen Lodewijk Napoleon
in 1809 met zijn minister van Binnenlandse Zaken en Eredienst Twente bezocht, kwam deze kwestie uiteraard
aan de orde. De koning oordeelde dat waar de katholieken in de meerderheid waren, de kerken weer aan de
katholieken zouden behoren. Waar de protestanten in de meerderheid waren, mochten die de kerk houden. Zo
behielden  de Wierdense  protestanten  (81% van de  bevolking)  de  “Groote  of  Kerspelskerk”  en  moesten  de
rooms-katholieken een nieuw kerkgebouw bouwen; de koning zegde hen zelfs subsidie toe. Uiteindelijk werd in
1818 een eigen kerkgebouw betrokken dat tot 1848 in gebruik zou zijn. Ondanks het herstel van het collatierecht
in 1814 blijkt nergens meer enige bemoeienis van de collator in Almelo met de Wierdense rooms-katholieken.

In het totaaloverzicht zijn de (gereformeerde/hervormde) Wierdense collatrix en collatoren uit het geslacht Van
Rechteren  (Limpurg)  vanaf  1616  weergeven.  Johan  van  Rechteren  (geboren  1595)  lijkt  “slechts”  een
recommandator te zijn geweest. Na het overlijden van deze Johan van Rechteren in 1641 duurde het tot 1645
voordat de boedelscheiding tussen zijn zes kinderen plaatsvond. Zijn oudste zoon Zeger - in 1644 meerderjarig
geworden – werd zijn opvolger en kreeg Almelo toegedeeld. Volgens eerdergenoemde jonker Rutger David de
Reijger heeft deze Zeger van Rechteren het recht van collatie en het erfelijk markerichterschap van Wierden “in
1656 door koop van den doenmaligen heere Van Langen tot de Dakhorst hebbe aen sig gebracht”  waarmee hij
te Wierden dus de eerste protestantse collator uit het geslacht Van Rechteren (Limpurg) werd. Het collatorschap
ging in het algemeen over van vader op zoon.
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Overzicht collatoren gereformeerd (hervormd) Wierden 1616-1923. Johan van Rechteren (1595-1641); Zeger
van  Rechteren  (1623–1674);  Adolf  Hendrik  des  Heiligen  Roomsen Rijksgraaf  van  Rechteren  (1656–1731);
Adolf Philip Zeger des Heiligen Roomsen Rijksgraaf van Rechteren (1699–1771); Sofia Carolina Florentina des
H.R.  Rijksgravin  van  Rechteren  (1725–1805);  Frederik  Lodewijk  Christiaan  graaf  van  Rechteren  Limpurg
(1748–1814); Mr. Adolph Frederik Lodewijk graaf van Rechteren Limpurg (1793-1851); Adolph Frederik graaf
van  Rechteren  Limpurg  (1827–1902);  Mr.  Adolph Frederik  Lodewijk  graaf  van Rechteren  Limpurg  (1865-
1935).

Voor wat betreft de situatie in Huize Almelo waren er echter twee uitzonderingen; het collatorschap van Zeger
van Rechteren ging vanwege zijn kinderloosheid over op zijn neef(je) Adolf Hendrik en het collatorschap van
Adolf Philip Zeger van Rechteren ging over op zijn dochter omdat zijn enige zoon op dat moment reeds was
overleden. Vermeldenswaard is verder nog de erfopvolging van deze gravin (Sofia), die werd aangevochten door
haar  familie.  Zij  waren  de mening toegedaan  dat  de heerlijkheid  Almelo alleen via de mannelijke lijn kon
vererven. Er volgde een jarenlange opvolgingsstrijd die uiteindelijk in 1793 in het voordeel van gravin Sofia
uitpakte. Gedurende de opvolgingsperikelen trad de gravin wel op als vrouwe van Almelo. Ten tijde van de
Franse overheersing (toen het collatierecht dus wettelijk gezien niet bestond) liet de gravin van zich horen door
zich  actief  te  bemoeien  met  de  benoeming  van  een  koster  te  Wierden.  Bron:  C.  Hoogendijk  in
MijnStadMijnDorp.

John Tattersall

John Tattersall, (Burnley (Lancashire), 21 april 1850 - Enschede, 18 april 1937) was een van oorsprong Engels
textielindustrieel, die een prominente rol heeft gespeeld in de textielindustrie van Twente.

Tattersall werd in de Industrial & Victorian age geboren in Burnley in het Engelse graafschap Lancashire. Toen
ter tijd was Burnley de katoenmetropool van de wereld. Het was tevens de tijd dat de stoommachine in opkomst
was  en  de  textielindustrie in  Lancashire  met  de  dag  groeide.  Het  waren  harde  en  zware  tijden  waarbij
kinderarbeid aan de orde van de dag was.
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Tussen  de jaren  1870 en 1874 reisde  John Tattersall  met  regelmaat  vanuit  Lancashire  naar  het  oosten van
Nederland om hier als agent van enkele Britse machinefabrikanten, zoals Butterworth & Dickinson, de Twentse
textielfirma’s te bezoeken. In die tijd waren het Britse textielmachines die het wereldtoneel domineerden, omdat
er  geen andere productielanden waren.  Pas later kwamen onder andere de Zwitsers  met machines van hoge
kwaliteit.

John Tattersall was naast economisch ook technisch zeer goed onderlegd, hetgeen al snel werd opgemerkt door
de Twentse textielheren Blijdenstein, Scholten en ten Cate. In die tijd kwamen productielijnen veelvuldig stil te
liggen door allerhande technische problemen. John Tattersall wist deze vaak ter plaatste te verhelpen of kwam
met rigoureuze aanpassingen waardoor er een nieuwe kijk ontstond op de ontwerpen van de bestaande machines.
Zijn ingenieuze kijk op de destijds voorhanden zijnde machines en techniek resulteerde in het besluit om zelf
machines te gaan produceren.

Rond 1874 besloot John Tattersall zich in Nederland te vestigen en kocht een woonhuis aan de Hengelosestraat
in  Enschede.  Kort  daarop,  in  1876  stichtte  John  Tattersall  samen  met  zijn  halfbroer  Richard  Holdsworth
(wethouder van Burnley), die in Engeland was blijven werken en wonen, de firma Tattersall & Holdsworth NV,
afgekort THE. Ook de namen Globe Works en Globe Works Magazijnen waren aan deze firma verbonden.

John Tattersall trouwde voor de eerste keer met Emma Parker en het paar kreeg twee kinderen, Stephen en
Thomas. Het huwelijk werd door echtscheiding ontbonden in 1881 toen John al enige jaren in Enschede woonde
en werkte. Zijn twee tienerzoons waren inmiddels naar Enschede afgereisd om bij hun vader te gaan wonen.
John Tattersall had een broer, Stephen (1855), en een zus Alice (1860). Alice is ongetrouwd gebleven en is later
met haar broer John Tattersall naar Enschede gegaan om de opvoeding van zijn twee kinderen op zich te nemen.

In 1887 overleed John’s oudste zoon Thomas op zeventienjarige leeftijd ten gevolge van een trap in zijn buik,
opgelopen tijdens een voetbalwedstrijd van PW. Zijn zoon Stephen Tattersall begon in 1908 een eigen bedrijf als
katoenagent, de firma S. Tattersall.

In 1881 trouwde John Tattersall met Julie Ludin en het paar kreeg drie kinderen, John junior, Marie en Richard.
Richard Tattersall ging uiteindelijk in het bedrijf van zijn vader John werken.

Op 18 april 1937 overleed John Tattersall  op zevenentachtigjarige leeftijd in Enschede. Zijn begrafenis trok
enkele  duizenden  bezoekers  van  over  de  gehele  wereld.  Foto’s  hiervan  zijn  nog  bewaard  gebleven.  John
Tattersall is bijgezet in het familiegraf aan de Oosterbegraafplaats te Enschede. Zijn vrouw Julie overleed een
jaar later.

John Tattersall was naast econoom, fabrikant en fervent jager ook antiekliefhebber. In zijn leven heeft hij een
bijzondere collectie kunst en antiek weten te verzamelen. Na zijn dood heeft er een veiling plaatsgevonden waar
zo’n  tweehonderd  grote  meesters  waaronder  van  Ruisdael,  Israëls  en  van  Bredael  zijn  geveild.  In  het
gemeentehuis van Enschede zijn nog enkele grote mingvazen te zien die bij de opening heeft geschonken. In het
Rijksmuseum staan nog enkele grote horloges die afkomstig waren uit het kantoor van John Tattersall. Vele
kunstwerken zijn de afgelopen decennia wereldwijd te bezichtigen geweest in diverse musea.

Het was voor de fabrikanten in die tijd erg gewoon om gronden te "verzamelen", bij voorkeur aaneengesloten
landerijen die konden dienen voor de jacht. John Tattersall had diverse landerijen rond Enschede,  Lonneker,
Weerselo, Oldenzaal en Hengelo. Het bekendste gebied is wel luchthaven Twente. Tussen 1880 en 1897 kocht
John  Tattersall  heidegronden  in  de  driehoek  Enschede-Weerselo-Lonneker,  ook  wel  bekend  als  De
Greftenberghoek.  Dit  werd  vervolgens  in  enkele  jaren  "omgetoverd"  tot  een  Engels  landschapspark  met
oprijlanen, een jachthuis en diverse tuinen met vijverpartijen. De naam van dit landgoed werd ’t Slöttelmös. In de
jaren 20 werd John Tattersall  benaderd door toenmalig KLM-directeur en -oprichter  Albert Plesman met de
vraag of hij een stuk land wilde verkopen voor het aanleggen van een start en landingsbaan. Na een akkoord
tussen John Tattersall en Albert Plesman werd de eerste aanleg van de luchthaven een feit. De gronden rondom
de luchthaven bleven in eigendom van John Tattersall tot 1940. Na de oorlog werd slechts een klein deel van het
landgoed  aan  de  familie  teruggegeven  door de  Nederlandse  staat.  Landgoed  ’t  Slöttelmös  is  nog steeds  in
familiebezit bij Johns achterkleinzoon Frederik Richard Tattersall.

Voor zijn jarenlange inzet op het gebied van verbeteringen in de textielindustrie alsmede voor zijn inzet als
directeur van de Société Cotonnière Belge-Brésilienne is John Tattersall op tachtigjarige leeftijd benoemd tot
officier in de orde van Oranje Nassau en officier in de orde van Leopold II.

De machinefabriek Tattersall & Holdsworth NV was gevestigd aan de Oldenzaalsestraat te Enschede. In Gronau
(Duitsland)  en  Rotterdam stonden de  magazijnen.  Naast  de  fabricage  van  textielmachines  werden  hier  ook
diverse  machines  gefabriceerd  voor  onder  andere  de  scheepvaart  en  olie-industrie.  Ook  was  er  een
instrumentenmakerij  in  de  fabriek  gevestigd.  Toen  de  fabriek  haar  deuren  sloot  in  1972  ging  de
instrumentenmakerij zelfstandig verder. Na de sloop van de fabriek eind zeventiger jaren is er een woonwijk
gebouwd, deze is vernoemd naar de fabriek "Tattersall".
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Na de dood van John Tattersall in 1937 kwam zijn zoon Richard Tattersall (senior) aan het roer, hij was toen al
enige jaren directeur van de fabriek. De oudste zoon van Richard Tattersall, Frits Andre Tattersall, kwam na zijn
studie in Delft in de fabriek van zijn vader werken als ingenieur. Eind jaren veertig nam hij de directiezetel van
zijn vader over, tot het sluiten van de fabriek in 1972. Vele machines die vandaag de dag nog worden gebruikt in
de textielindustrie zijn ontworpen door Frits Andre Tattersall.

De moord van Domino de Geer

‘Een  vreselijk  drama  is  Donderdagmorgen  te  Losser  afgespeeld.  Tegen  circa  6  uur  bevond  zich  de
fabrieksarbeider Jan Posthumus uit Losser, van nog twee arbeiders vergezeld, op weg naar de fabriek te Gronau
in de nabijheid der tramhalte bij Essenhuis. Eensklaps sprong uit eenige struiken te voorschijn ds. L. de Geer,
predikant der Herv. Gemeente te Losser, loste een schot uit een revolver’.

Er is een bizar lied dat betrekking heeft op een bizarre gebeurtenis in het jaar 1904’

We hebben  het  over  het  straatlied  dat  hieronder  is  afgedrukt.  De  naam ‘straatlied’  slaat  op  de  wijze  van
verspreiding  van  deze  liedjes:  ze  werden  op  straat  uitgevent  in  een  tijd  dat  er  nog  geen  radio  en  andere
technische hulpmiddelen waren om muziek te distribueren. Meestal vond het uitventen plaats door straatzangers
of andere lieden die hun brood verdienden met de verkoop van de blaadjes.

Op de blaadjes vinden we volksliedjes, smartlappen, nieuwe teksten en oude krakers. De meeste liedjes werden
geschreven op bestaande melodieën die door iedereen konden worden meegezongen.

Thea Evers vond dit lied bij toeval op www.geheugenvannederland.nl. Het Geheugen van Nederland is een grote
digitale verzameling van illustraties, foto's,  teksten, films en audiofragmenten, allemaal van eigen bodem en
afkomstig  uit  diverse  collecties.  De  Koninklijke  Bibliotheek  en  het  Meertens  Instituut  bezitten  beide  een
omvangrijke verzameling van dit soort liederen.

Losser, halte stoomtram

Nu meer over de bizarre gebeurtenis die de aanleiding was voor het ontstaan van het bizarre lied.

‘Domino de Geer’ was van 1899 tot 1904 predikant in Losser. Dr. Lodewijk de Geer werd op 27 januari 1872
geboren. Hij was de vierde zoon uit een huwelijk, waaruit 10 kinderen geboren zouden worden. De tweede zoon
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was ook Lodewijk genoemd, maar in 1869, op tweejarige leeftijd overleden. Vader De Geer was   predikant.
Twee van zijn zusters zouden later met predikanten trouwen. Lodewijk werd ook predikant en bleef ongehuwd.

Een in 1870 geboren broer is de meest bekende telg uit het adellijke geslacht De Geer. Deze broer, Jhr. mr. Dirk
Jan de Geer, was minister-president van ons land ten tijde van de Duitse inval op 10 mei 1940 en vluchtte op 14
mei 1940 met kabinet en koningin naar Engeland. De Geer twijfelt echter aan de uiteindelijke overwinning en
zinspeelt op het sluiten van vrede met Hitler. Hij wordt ‘gedwongen’ af te treden en wordt in het najaar van 1940
op  dienstreis  naar  Nederlands-Indië  gezonden.  Onderweg  bedenkt  hij  zich  en  keert  terug  naar  het  bezette
Nederland. Dat veroorzaakt grote ophef en na de oorlog moet hij zich voor de strafrechter verantwoorden, die
hem in 1947 tot één jaar voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeelt.

Uiteindelijk eindigt de periode De Geer in Losser in ‘moord en doodslag’. In de Twentsche Courant van zaterdag
3 september 1904 werd als volgt over de dramatische gebeurtenis geschreven.

 ‘Een vreeselijk drama te Losser’

‘Een  vreselijk  drama  is  Donderdagmorgen  te  Losser  afgespeeld.  Tegen  circa  6  uur  bevond  zich  de
fabrieksarbeider  Jan  Posthumus  uit  Losser,  van  nog twee  arbeiders  vergezeld,  op  weg naar  de  fabriek  te
Gronau in de nabijheid der tramhalte bij Essenhuis. Eensklaps sprong uit eenige struiken te voorschijn ds. L. de
Geer, predikant der Herv. Gemeente te Losser, loste een schot uit een revolver; de kogel trof J.P. in ‘t hart; een
tweede schot volgde en J.P. werd andermaal nu in ‘t hoofd getroffen. Zwaar gewond viel hij ter aarde. De beide
andere arbeiders waren natuurlijk geheel ontsteld, terwijl de onverlaat onder ‘t geroep van “moord! moord!”
wegsnelde en zich op de rails der tram wierp, - blijkbaar om zich te laten overrijden door de tram, die juist
naderde. De machinist werd echter door een landbouwer gewaarschuwd en wist nog juist bijtijds te stoppen. De
Geer, dit bemerkende, stond op, nam zijn revolver, stak den loop in den mond en loste eenige schoten, zoodat de
kogels zich zelfs door de hersenpan verwijderden en hij zwaar bloedend ter aarde stortte. De moordenaar leefde
nog circa een uur en zijn slachtoffer ongeveer een half uur, beiden zonder bewustzijn, waarop de lijken werden
weggevoerd; dat van J.P. naar ‘t huis zijner ouders, dat van de G. naar zijn woonhuis.

De moordenaar heeft zich blijkbaar reeds Woensdagavond naar de plaats des onheils begeven en daar den
nacht  doorgebracht.  Hij  is  althans  niet  op  zijn  bed  geweest.  Een  deken  had  hij  meegenomen,  zeker  om
gemakkelijker te kunnen liggen.

En de oorzaak van dit vreeselijke drama ?

Niets is hieromtrent met zekerheid te zeggen. Jan Postumus was verscheidene jaren bij de Geer in betrekking.
Voor een tweetal jaren verliet hij die betrekking en ontstond er heel wat oneenigheid, enz. heel wat praatjes over
poging tot vergiftiging door de G. enz. die niet bewezen zijn, doch door sommigen voor waar, door anderen voor
valsch werden gehouden.  De justitie  stelde toen tevergeefs  een onderzoek  in.  Onlangs schijnt  de G.  weder
pogingen te hebben aangewend om J.P. weder in zijn dienst te krijgen, echter zonder resultaat. Geen wonder,
dat de bewoners van Losser onder den indruk van dit vreeselijke drama verkeeren.

Het parket te Almelo heeft de lijken geschouwd.’
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‘Een bizar straatlied dat betrekking heeft op een bizarre gebeurtenis in het jaar 1904’

In de predikantenlijst van de Hervormde Gemeente Losser, staat achter de naam van Jhr. dr. Lodewijk de Geer
‘kandidaat, bevestigd 29 oktober 1899, bediening neergelegd 1 november 1902; opnieuw bevestigd 18 januari
1903,  overleden  1  september  1904’.  Zakelijke  informatie,  die  op  zijn  minst  de  vraag  oproept  waarom  de
bediening korte tijd werd neergelegd.
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‘Twee  jaar,  nadat  ik  Losser  had  verlaten,  bracht  ik  mijn  eerste  bezoek  aan  mijn  opvolger,  L.  de  Geer,
beklagenswaardiger gedachtenisse!’, zo schreef ds. Pos in 1943  in een brief aan ds. Wijchers, de toenmalige
predikant van Losser. Ook een opmerking die vragen oproept. Bron: George van Slageren in Oet Dorp en Marke
2006 in MijnStadMijnDorp.

Joods leven in Twente en aangrenzend Duitsland, 
1930-1960

De synagoge in Enschede in vroeger tijden. Foto: MSMD Tijdschrift 2011, nr 2.

Froukje Demant verrichtte aan het Duitsland Instituut – dat is verbonden met de Universiteit van Amsterdam –
het promotieonderzoek Joods leven in Twente en aangrenzend Duitsland, 1930-1960. Zij interviewte daarvoor
joodse personen uit Twente, het Munsterland en het graafschap Bentheim, maar ook hun vroegere (niet-joodse)
buren en klasgenoten.

Met haar onderzoek hoopt zij meer te weten te komen over het leven van alledag in dit gebied vóór, tijdens en na
de Tweede Wereldoorlog. Veel van haar vragen kunnen alleen worden beantwoord door interviews met mensen
die  deze  periode  hebben  meegemaakt.  Want  allerlei  facetten  van  het  dagelijks  leven,  bijvoorbeeld hoe  het
contact met de buren was, zijn nauwelijks vastgelegd en ook niet te vinden in archieven.
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De foto is genomen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de synagoge in Oldenzaal, op 18 oktober
1930. Staand v.l.n.r: Leo Weijl (Bentheimerstraat), Louis Minco (Bisschopstraat), Sientje Cohen (Kerkstraat),
H.M.  Cohen  (Bentheimerstraat,  vader),  Henri  Kan  (Bisschopstraat),  wethouder  A.H.  Spit  (Nagelstraat),
wethouder  G.J.  Braakhuis  (Kerkstraat)  en  Willy  Kan  (Molenstraat).  Zittend:  v.l.n.r:  Rabbi  M.  Klein
(Paradijsstraat),  Mevr.  Klein,  Joseph  Meyer  (Grootestraat),  burgemeester  Vos  de  Wael  (Bentheimerstraat),
Opperrabbijn  S.  Hirsch  (Zwolle),  W.H.  Cohen (Bentheimerstraat),  S.I.  Zwartz  (Haerstraat)  en  Jules  Cohen
(Kerkstraat). Foto: MSMD Tijdschrift 2011, nr. 2. 

In  het  Nederlandse  grensgebied  bestond het  grootste  centrum van joods leven in Enschede,  waar de joodse
gemeenschap vóór de oorlog ongeveer 1500 leden kende. Ook aan de Duitse zijde van de grens leefden Joden,
maar hier bestond het joodse leven meestal uit kleine gemeenschappen met een eigen synagoge en begraafplaats.
In bijna elk dorp leefden wel enkele joodse gezinnen, die vaak familie over de grens hadden.

Na de machtsovername van Hitler in de jaren dertig vluchtten veel Duitse Joden naar Nederland, omdat hun
leven thuis steeds moeilijker werd gemaakt.  Zeker na de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938 nam de
vluchtelingenstroom toe. In heel Duitsland werden toen Joden aangevallen, synagoges werden in brand gestoken
en winkels  en  bedrijven  van  Joden vernield.  Ook joodse  huizen,  scholen,   begraafplaatsen  en  ziekenhuizen
moesten het ontgelden. In verschillende plaatsen in Nederland werden joodse hulpcomités voor de vluchtelingen
opgezet, zo ook in Oldenzaal en Enschede. Sommige verdrevenen werden voor enkele nachten bij mensen thuis
ondergebracht en reisden daarna door. Maar er waren ook vluchtelingen die langer bleven. In hoeverre drongen
de verhalen van de vluchtelingen over de gruwelijkheden die zij hadden meegemaakt  door? ‘Veel  te slecht
eigenlijk’, vertelt Henk van Gelderen, geboren in 1921. ‘Toen kwamen de verhalen die je niet wou horen, die je
niet voor waar wílde houden. Over hoe ze uit hun huis werden gehaald en hoe ze familieleden terugzagen na een
concentratiekamp, voor zover die terugkwamen.
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Wij hadden in 1939 mensen in huis die precies wisten wat er in de kampen gebeurde. Het ene verhaal was nog
naarder dan het andere. En dat werd aan tafel verteld. Ik heb die verhalen gehoord en mijn ouders ook, maar ze
werden  door  ons als  overdreven  gezien.’  Toch gingen  de  ontwikkelingen  in  nazi-Duitsland niet  ongemerkt
voorbij in Enschede. Van Gelderen: ‘Ik merkte daar pas iets van in de hogere klassen van de middelbare school,
eind jaren dertig. Daar liepen een paar nazi-gezinde jongens rond met een hakenkruis op hun mouw. Op een dag
kwam een van hen naar mij toe. Hij zei: ‘Als wij aan de macht komen, knopen we jou als eerste aan de hoogste
boom.’ Dit is echter een extreem voorbeeld van antisemitisme in het vooroorlogse Twente. De meeste mensen
vertellen juist dat zij weinig tot niets merkten van anti-joods gedrag.

Veel Joden geloofden dat ze in Nederland veilig waren. Nederland zou neutraal blijven, net als in de Eerste
Wereldoorlog. Een mevrouw uit Enschede vertelt over haar broer die zei: ‘Laten we weggaan, dit is niet goed.’
Maar haar vader en moeder zeiden: ‘Ja maar, we kunnen de koeien toch niet zo maar in de weide laten lopen?
We kunnen het huis toch niet in de steek laten?’ ‘Zo werkte dat. Hadden ze maar wel naar ’m geluisterd. Toen de
invasie in Nederland kwam, was het middenin de nacht. Toen we ’s ochtends om vier uur wakker werden van het
schieten, zaten de Duitsers in Nederland en kwam je niet meer weg. Mijn broer is later opgepakt.

In Twente vond al in september 1941 een grote razzia plaats: ruim honderd joodse mannen werden opgepakt en
naar Mauthausen gedeporteerd. Enkele maanden later waren ze allemaal omgekomen. Iedere joodse familie in
Twente verloor wel een vader, broer of oom.

196



Het plafond van de synagoge in Enschede, begin 2011. Foto: MSMD Tijdschrift 2011, nr 2.

Herbert Zwartz uit Enschede en Klaus-Otto Bendix uit Dülmen hebben veel gemeenschappelijk: beiden zijn in
1928 geboren, beiden waren de zoon van een textielfabrikant. Ook zijn ze beiden nazaat van de bekende joodse
textielfamilie Spanjaard uit Borne, en dus zijn ze verre familie van elkaar. Zwartz heeft de oorlog doorgebracht
in de onderduik.  ‘Ik  zat  samen met mijn vader ondergedoken.  We zaten bij  een textielarbeider  in huis,  een
spinner. Het huis leende zich goed voor de onderduik. In het voorhuis had vroeger een café gezeten en in de
gang was er een schuilhok voor de clandestiene jenever. Dat luik stond altijd open. Twee keer is er een inval
door de Duitsers geweest, je hoorde al van verre: Aufmachen! Wij snel in dat hok, plank eroverheen, kleedje
erover. Twee zoons van het gezin gingen snel in ons bed liggen, zodat het niet opviel dat de bedden warm waren.
We zijn daar twee jaar geweest.  Al mijn studieboeken waren er van tevoren heen gebracht.  Ik heb elke dag
gestudeerd en heb daardoor gelukkig maar een jaar studie-achterstand opgelopen.
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Henri Max Corwin (Cohen) (1903-1962). Fabrikant van poetskatoen in Oldenzaal, pionier op het gebied van de
genealogie en geschiedenis van de Joden in Nederland. Foto: MSMD Tijdschrift 2011, nr 2.

Bendix heeft een andere achtergrond omdat zijn vader zich aan het begin van de eeuw tot de evangelische kerk
had bekeerd. ‘Mijn vader bekeerde zich en is met een christelijke vrouw getrouwd. Ik ben dan ook christelijk
grootgebracht en wist helemaal niets van het Jodendom. Mijn vader stierf toen ik nog heel jong was en mijn
moeder heeft toen de leiding van de fabriek overgenomen. We hadden geen enkel contact met Joden.’ Toch
kreeg ook de familie Bendix onder het nazi-regime problemen. Bendix en zijn broers werden als half-joden
aangemerkt en van school gestuurd. Moeder Bendix kreeg met veel pesterijen te maken vanwege haar overleden
joodse echtgenoot en moest zich in allerlei bochten wringen om de fabriek te kunnen laten draaien. Uiteindelijk
werden de broers in september 1944 opgepakt en in een steengroeve nabij Kassel te werk gesteld. Het lukte hen
om in maart 1945 te vluchten en zo het transport naar een concentratiekamp te ontlopen. De meeste joodse
inwoners konden echter niet ontkomen.

In veel dorpen in het Munsterland en het graafschap Bentheim was het joodse leven na 1945 geheel verdwenen.
In sommige plaatsen herinnert een herdenkingsplaat aan de synagoge die er vroeger heeft gestaan of is de oude
joodse begraafplaats nog te bezichtigen.
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Een volle synagoge in Enschede tijdens een ‘goppe’, een kerkelijke huwelijksinzegening, in 1975. Foto: MSMD
Tijdschrift 2011, nr 2.

In Enschede bleek de synagoge de bezettingstijd relatief ongeschonden te hebben doorstaan en werd deze na de
bevrijding weer in gebruik genomen. De overlevenden bouwden hun leven zo goed en zo kwaad als het ging
weer op. Velen van hen  hoorden pas later over het lot van hun familie en vrienden. Het was een moeilijke tijd.
‘Van mijn grote familie van zowel vaders- als moederskant heeft één neef het overleefd,’ vertelt Nettie Manasse-
de Leeuw, geboren in 1923. ‘We kenden natuurlijk niet iedereen, maar we kenden wel veel mensen binnen de
joodse gemeente. Je blijft je afvragen: waarom heb ik het overleefd en zij niet.

De synagoge in Enschede is volgens velen de mooiste van Nederland. Dit unieke gebouw – een rijksmonument –
uit 1928 is eind jaren negentig gerestaureerd.  Sindsdien wordt het  geëxploiteerd door de seculiere Stichting
Synagoge Enschede (StSE). Nog altijd is het gebouw het gebedshuis van de Nederlands Israëlitische Gemeente
Twente.  Daarnaast  probeert  de  StSE  het  een  ruimere  maatschappelijke functie  te  geven  en  organiseert  ze
activiteiten voor een breed publiek.

In  2011 is  er  in  de  synagoge  in  Enschede een  joods  documentatiecentrum geopend.  De nadruk  ligt  op  de
geschiedenis  van  de  joodse  gemeenschap  in  het  grensgebied Overijssel-Noordrijn  Westfalen.  Bron:
MijnStadMijnDorp.

De Noordmolen
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Ooit had iedereen het recht een watermolen te bouwen en een stuw of sluiswerk in een waterloop te plaatsen, op
voorwaarde dat anderen geen schade leden. Met de komst van de feodaliteit kwam hier verandering in. Het
molenrecht, het recht om een watermolen te bouwen en uit te baten, kwam in handen van de landsheer en de
plaatselijke heren (bestuurders). Het stuwrecht, het recht om het water van een waterloop tot een bepaald peil op
te stuwen en daarmee het rad van een watermolen in beweging te brengen, werd een noodzakelijk toevoeging
aan het molenrecht. Degene die beschikte over het molenrecht, beschikte ook over het stuwrecht.

Om watermolens te laten draaien, pasten onze voorouders een klassieke techniek toe,
een stuw met een schut bouwen in een beek om het water op te stuwen.  Zo ontstond
dan voldoende verval om een waterrad te laten draaien. Dat is waarschijnlijk de reden
dat er in het gebied tussen Delden en de molen aan de Hagmolenbeek tot de dag van
vandaag twee “Hagmolenbeken” zijn (waren): een oude en een nieuwe. Beter was het
om tegelijkertijd de beekloop in het gebied voor de molen te verleggen naar een hoger
gelegen terrein, zodat er in het zogeheten molenpand meer water kon worden gebufferd
zonder dat het lage deel onder water kwam. In het geval van de Noordmolen werd de
bedding van de Oelerbeek ter hoogte van het latere hotel Carelshaven opgeleid en tussen
dijken  door  in  een  rechte  lijn  naar  de  “Noordmolen”  verlegd.  Tevens  werd
benedenstrooms de molen de “Azelerbeek” sterk verdiept. Het molenpand is het gebied
langs  de  beek  waarin  het  water  wordt  opgestuwd  om voldoende  verval  te  krijgen.
Hierdoor ontstond voldoende hoogteverschil om een onderslag molen te kunnen laten
draaien; hiervoor is minstens 1,5 à 2 meter verval noodzakelijk.

De oude bedding bleef gewoon bestaan en kreeg daarna de functie van “omvloed”, zoals 
dat werd genoemd. Deze omvloed diende om het overtollige water af te leiden als er in 
het molenpand voldoende voorraad was opgeslagen.

De Noordmolen is al meer dan 650 jaar oud. In mei 1347 kocht Herman van Twicklo
“Huize  Eijsink”  en  de  aan  de  Azelosebeek  liggende  Noordmolens  van  de  herenboer
(edelman)  Berend  van  Hulscher.  De  koopakte  is  in  het  archief  van  kasteel  Twickel
bewaard  gebleven.  Daarin  is  sprake  van  de  Noordmolens.  Vroeger  stond  namelijk
tegenover de huidige oliemolen ook nog een korenmolen. Deze is in 1831 afgebroken.

In de directe omgeving van de Noordmolen stonden en staan een aantal erven die in het verleden een connectie
met de Noordmolen hebben gehad. Als eerste  het verdwenen erve Möllink (Mollink, Mollinck of Mullink) al
genoemd in de schattingsregisters van 1396, 1475 en het verpondingsregister 1601/2. Het erve werd afgebroken
rond  1905.  Hier  heeft  waarschijnlijk  eeuwen  lang  de  korenmolenaar  van  de  Noordmolen  gewoond. Deze
boerderij heeft gelegen tussen de Noordmolen en erve Brinkate, de huidige museum-boerderij Wendezoele. In
de molendatabase staat als bouwjaar van de Noordmolen 1347. Daar wordt gesproken van twee molens. Men
zou kunnen aannemen dat het een olie- en een korenmolen betreft, maar Jan Jans vermeldt  dat de oliemolen in
1611 voor het eerst met name wordt genoemd.

Wat we bijna zeker weten is dat de korenmolen tot 1825 dienst heeft gedaan, hoewel een andere bron 1820
vermeldt. De korenmolen is rond die tijd afgebroken, daar deze door de industriële ontwikkelingen onrendabel
was geworden.
Ook de oliemolen raakte in verval. Wel is er in 1830 een volledige demontage geweest, maar   hij  heeft daarna
door concurrentie niet lang meer dienst gedaan. De molen kon op één dag ca. 40 l olie  produceren, terwijl een
fabrieksmatig proces  in die jaren wel 10.000 l haalde.
Het buitenwerk werd in 1917 weggehaald, terwijl de molen zelf nog wel een opknapbeurt kreeg om hem als
monument  in  stand  te  houden.  Een  kadesteen  met  inscriptie  “Renovatum  1917”  herinnert  daaraan.  Het
binnenwerk  is  steeds  blijven  liggen,  ook  toen  hij  tijdens  de  Tweede  Wereldoorlog  door  de  Duitsers  als
opslagplaats voor munitie werd gebruikt. Een geluk bij een ongeluk, want toen Twickel in 1976 de molen weer
molenvaardig  wilde  maken  hoefde  men  niet  allerlei  constructies  te  bedenken.  Alleen  de  wateras  moest
vervangen worden.

Nadat de Noordmolen in de loop van de negentiende eeuw buiten bedrijf raakte, bleef het erve Olieslager een
klein bedrijf. Het gebruik van de Oliemolen als gebouw ging in 1869 over naar de pachter van erve Voortman.
Dit erve staat aan de Noordmolen 9, Deldeneres en wordt al genoemd in het schattingsregister van voor 1500. In
het  verpondingsregister  van  1601  staat ‘Voerde,  wesende  een  kotte’ en  op  de  kadastralekaart  uit  1832  als
Voortman  net  als  op  de  beheerkaart  van  ca.  1883.  (Deze  omschrijving  verwijst  naar  een  voorde,  een
doorwaadbare plaats in de nabij gelegen Azelerbeek). In 1682 komt het in eigendom van Twickel. Voortman
kocht  daarna  het  erve  De  Weele  in  Ypelo.  Aan  oostzijde  van  de  Noordmolen  staat  het  erve Olieslager,

200



Noordmolen 7  Deldeneres.  In  het  Twickel  Huisarchief  1726 genoemd:  Olijslager.  Op de kadasterkaart  van
1832: Olyslager en op de Beheerkaart van ca. 1883 als Oliemolenaar vermeld.

Molens zijn blijvend dure kostgangers. Veelal wordt gemopperd op restauratieachterstanden. Dat zal vroeger niet
anders zijn geweest. Het ging vroeger bij een molen primair om het bedrijf, de functie waartoe de molen diende.
In het desbetreffende productieproces moest men werken om de kost te verdienen en toevallig ging dat met een
molen. 

Er  waren  schorsmolens.  Een  schorsmolen  (ook runmolen,  eekmolen  of  barkmolen)  is  een  molen  die  werd
gebruikt om eikenschors, ook wel eekschors of bark genoemd, fijn te malen tussen de molenstenen. Van deze
gemalen schors werd run gemaakt, door er water aan toe te voegen. Dit bevatte looizuur. Het werd gebruikt voor
het looien van leer.  Het hele gezin, met vaak een plaggenhut als tijdelijke behuizing, werkte hieraan mee. Men
begon  vroeg  in  het  voorjaar  met  het  eekschillen,  omdat  dan  de  sapstromen in de bomen opgang kwamen,
waardoor de bast makkelijker te verwijderen was. Vooral in het voorjaar met zijn wisselende weersgesteldheid
was de productie van eek  nogal verschillend. Op de Deldense Esch heeft  tot circa 1804 ook een eekmolen
gestaan.

Er  waren  oliemolens.  Het  oliehoudend  zaad  werd  eerst  gekneusd  en  verwarmd  op  zogenaamde  voesters
(vuisters), stookplaatsen, overdekt met een ijzeren plaat, waarop het te verwarmen zaad werd uitgespreid. Na
deze voorbewerking werd een bepaalde hoeveelheid zaad in een wollen lap gewikkeld en deze weer beschermd
door een leren zak, opgevuld met paardenhaar.  Nu werden twee van deze bundels aan weerszijden van een
houten wig in twee holten geplaatst. Dan zette men het molenwerk in beweging en met donderend geweld sloeg
een houten, verticaal geplaatste, balk de wig omlaag. Hierbij kwamen de bundels oliehoudend zaad danig in de
verdrukking en zweetten hun olie uit, die door de wollen lappen in daaronder geplaatste pannen liep. Het kwam
er nu op aan de wig niet meer slagen te laten geven dan nodig was, enerzijds om tijd te besparen, anderzijds om
de wig niet al te muurvast te slaan. Om deze wig weer omhoog te krijgen, liet men het molenwerk op een contra-
wig hameren, die de andere wig dus opwaarts sloeg.
Wanneer deze wig weer los was komen te zitten, zorgde de veerkrachtige paardenharen vulling van de leren zak
er voor, dat het afgewerkte zaad met de wollen lappen gemakkelijk te verwijderen viel en door een nieuw pakket
te vervangen. Hoe vlugger dit ging hoe beter natuurlijk.

Er waren korenmolens. De graanmaalderij moest zich hoofdzakelijk beperken tot de productie voor de lokale
markt,  daar  transport  van  graan  en  meel  over  langere  afstand  moeizaam verliep.  Op het  platteland  had  de
graanmaalderij  daardoor vaak het karakter van een monopolie.  In een korenmolen wordt het graan tot meel
vermalen of gebroken door middel van twee (een koppel) molenstenen of maalstenen. Het scherpsel tussen de
stenen kan, afhankelijk van het te malen product, verschillende patronen hebben. Voor het uitzetten van een
nieuw scherpsel op een steen wordt een houten mal gebruikt. Het opnieuw scherp maken van een steen noemt
men het billen van een molensteen. De stenen zijn voorzien van een rond gat, waardoorheen de steenspil steekt.
De ronddraaiende steen, de zgn. loper, heeft aangrijpingspunten (meestal vier of twee, soms drie) voor de rijn die
hem met de steenspil verbindt.

De water toevoerende beek voor de Noordmolen is de Oelerbeek, maar na een deel van zijn energie aan het
waterrad van de Noordmolen te hebben gegeven verandert de naam in Azelerbeek. Bij de Noordmolen is er een
wateroverstort ca. 100 meter bovenstrooms de Noordmolen naar de Twickelervaart, die tevens is voorzien van
een vistrap

Rond de molen moet het in het verleden danig gespookt hebben. De aanleiding hiervoor was als volgt: Het was
gebruikelijk dat het maalloon aan de molenaar in meel werd uitbetaald. De molenaar nam dan enkele scheppen
uit  de  zak meel.  De molenaars  van de Noordmolen stonden er  om bekend,  dat  zij  enorme grote  scheppen
hanteerden. Op zekere dag kreeg een molenaar spijt van deze hebzucht, stortte zich in de molenkolk en verdronk.
Zijn ziel heeft nooit rust kunnen vinden en het was dan ook niet verwonderlijk dat er in de omgeving regelmatig
een witte gedaante werd gesignaleerd. Toen echter vele jaren later jongelui uit Delden weer een gedaante uit de
molenkolk naar boven zagen komen, gooiden zij een knuppel naar de dolende ziel, die al kermend en kreunend
weer in het water verdween. Daarna is hij nooit weer gesignaleerd. Echter, op herfstachtige avonden kan men
soms het water in de kolk op vreemde wijze zien opborrelen!

De Noordmolen is gelegen op een voormalig ‘verkeersknooppunt’  van (vaar)wegen.  Over de oude postweg
trokken verse paarden de postkoets (op de markt in Stad Delden werden de paarden verwisseld in het huis met de
posthoorn) langs de Noordmolen naar Borne en vervolgens via Oldenzaal naar Hannover. Van de route langs de
Noordmolen maakten ook de Kiepenkerle, Tödden/marskramers en Hollandgänger gebruik. 

 
De Westfaalse arbeiders wasten zich aan het eind van de week grondig om zondags naar de kerkdienst te gaan.
De boerinnen reinigden het vuile ondergoed van hen en zagen, dat de Hollandgänger mooi en sterk ondergoed
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droegen.  Dat  mooie  linnen  weefden  de  Westfaalse  boeren  in  de  wintermaanden  thuis  en  de  Nederlandse
boerinnen wilden dat ook wel hebben. Al gauw werden ze het over de prijs eens en zo ontstond allengs handel in
linnen. De kooplui konden hun schop of zeis wel thuislaten en in plaats daarvan linnen meenemen. In de loop der
jaren kwamen er meer linnenhandelaren, die later “Tödden” werden genoemd. Bron: Noordmolen/Twickel.

Een herinnering aan Diewke Abma – ter Horst

Diewke Grietje Abma-ter Horst  is geboren op villa De Eschhorst te Rijssen op 19 juni 1926. Ze is overleden in
haar huis aan de Prinsengracht te   Amsterdam op 19 augustus 2013.  Diewke Grietje Abma-ter Horst was een
Nederlandse beeldhouwster.

Diewke Abma was een dochter van fabrikant Jan Harmen ter Horst (1886-1942) en Sophia Charlotte Mathilde
van  Dorp  (1893-1975).  De  familie  woonde  op  de  'Eschhorst'  in  Rijssen  en  bezat  daarnaast  havezathe  De
Grimberg' in Notter. Diewke trouwde met de architect Jelle Abma (1921-2009), partner bij Abma, Hazewinkel &
Dirks.

De Exoduskerk te Den Haag is in de jaren zestig ontworpen door haar echtgenoot,  de architect  Jelle Abma.
Diewke kreeg de opdracht voor het maken van een groot wandrelief (bas-relief) dat de uittocht van de Israelieten
uit Egypte verbeeldt.

Diewke Abma maakte onder andere bustes; in 1984 maakte ze een bronzen buste van Simon Carmiggelt, die in
1988 werd geschonken aan de stad Amsterdam en een plaats kreeg in de Stadsschouwburg. Het beeld werd
tijdens het Boekenbal in 1997 gestolen, waarna er een kopie in de schouwburg werd geplaatst. Een aantal weken
voor  Diewkes  overlijden  in  2013  werd  het  origineel  teruggevonden  op  een vlooienmarkt in  het
Belgische Lommel.

De beeldhouwster was erelid van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers. Ze overleed op 87-jarige leeftijd.

Vandaag bereikte ons het bericht dat ons erelid Dieuwke Abma-Ter Horst onverwachts op 19 augustus 2013 is 
overleden. Juist nu de door haar gemaakte kop van Simon Carmiggelt is teruggevonden en sinds vrijdag 23 
augustus naast de kopie in de Stadschouwburg van Amsterdam prijkt; nu haar naam overal in de media te 
vinden was. Diewke werd 87 jaar en zal maandag 26 augustus op de Nieuwe Ooster in Amsterdam gecremeerd 
worden.

De firma  Ter  Horst  werd  opgericht  in 1835 als  linnenweverij  door Gerrit  Hendrik  ter  Horst die  van  beroep
steenbakker was.  Hier werkten aanvankelijk twintig mensen, maar het  fabriekje had weinig succes.  In  1850
kreeg hij een order van de Nederlandsche Handel-Maatschappij voor de productie van juten koffiezakken. Ter
Horst liet deze zakken deels vervaardigen in huisarbeid. De jute werd ingevoerd uit onder meer India en van daar
per schip over de Regge aangevoerd en met paard en wagen op de bestemde plaats gebracht. In 1850 kende het
2949 inwoners tellende Rijssen vierhonderd textielarbeiders,  waarvan de meesten in opdracht van Ter Horst
werkzaam waren.  De jutefabriek  is  er  niet  meer.  Sinds  1977 werd  het  voortbestaan  van  de  fabriek  steeds
moeilijker.  Later werd de fabriek verkocht aan de Nederlandse Jute Industrie.  Op 12 februari  2003 werd dit
bedrijf failliet verklaard. Er waren toen nog eenenvijftig werknemers in dienst.

Waren de arbeidsomstandigheden aan het begin van de twintigste eeuw van dien aard dat een massale staking
uitbrak bij de Rijssense jutefabriek, veertig jaar later stond het bedrijf bekend om goede arbeidsvoorwaarden.
Naast een behoorlijk salaris bood het een omvangrijk pakket secundaire arbeidsvoorzieningen. Gratis koffie en
thee  tijdens  het  werk,  goede  was-  en  kleedlokalen,  een  bedrijfsarts  en  een  maatschappelijk  werkster,
gezinsverzorgsters om te helpen bij ziekte of na een bevalling. De eerste vier weken gratis, daarna tegen een
bescheiden vergoeding. Voor hen die thuis niet beschikten over een badkamer was er een badhuis, in de fabriek
aan de Boomkamp. Gratis toegankelijk voor personeelsleden, echtgenoten en kinderen onder de vijftien jaar.
„Het was een lange gang met aan weerskanten douchehokjes. Als je eruit was, werd het weer schoongespoten,
voor de volgende badgast. Het Parkgebouw, bij het door de heren Ter Horst aangelegde Volkspark, bood de
jutearbeiders  ontspanningsmogelijkheden:  van biljarten tot  het  bijwonen van een  revue.  Toneelstukken door
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arbeiders voor arbeiders. „Die werden het hele jaar door ingestudeerd en op winteravonden uitgevoerd. Soms
hadden ze wel drie avonden in de week de zaal vol.

Het landgoed De Biesterije is aangelegd door Jan-Harmen ter Horst en zijn vrouw Sophia ter Horst-van Dorp in
de jaren 1920. In 1927 schonk Jan-Harmen aan Sophia, als cadeau voor hun 12½-jarig huwelijk, het houten
huisje dat bij de familie bekend staat als het Keetje.

De Ter Horsten woonden destijds in het landhuis 'De Eschhorst' bij het centrum van Rijssen. Het Keetje was
voor hen een theehuisje en vakantiehuisje. Het aanleggen van zo'n 'buiten' was begin negentiende eeuw een
bekend fenomeen onder de textielfamilies in Twente.

Het Keetje kwam na verloop van tijd terecht bij dochter Thalia en haar man Hendrik Blijdenstein en kwam in de
jaren 1970 in beheer bij hun kinderen. Het Keetje kwam daarmee los te staan van het landhuis en werd een
zomerhuis voor de kinderen die uitzwermden over het hele land. 

Op de Biesterije ligt de voormalige schietbaan van de Rijssense schietvereniging Tubantia. De baan is niet meer
in gebruik en de karakteristieke schietpoorten zijn sinds 1998 een gemeentelijk monument. De schietbaan is in
1922 geopend en was de tweede poortenschietbaan in Nederland. De schietvereniging is in 1971 verhuisd naar
een overdekte schietbaan in hartje Rijssen. Sindsdien hebben het manschappenlokaal en het bijgebouw dienst
gedaan als atelier voor verschillende Rijssense kunstenaars en kunstverenigingen.

De schietbaan is in 1920 op de Biesterij aangelegd door J.H. ter Horst. De drie gemetselde schietpoorten staan op
ruime afstand achter elkaar opgesteld in het bos. De poorten hebben cultuurhistorische waarde vanwege de hoge 
mate van zeldzaamheid.

Auke Haijo ter Horst (1850-1916) en Jan ter Horst (1861-1919) waren verantwoordelijk voor de aanleg van
het Volkspark in Rijssen, waar door de werknemers van de fabriek de gedenknaald Ter Horst werd opgericht.

Net buiten Rijssen, aan de Regge, staat de achtkantige stellingmolen De Pelmolen. Jan ter Horst heeft in 1752 de

oliepelmolen gebouwd. De Pelmolen werd een van de drie belangrijkste indutriemolens van Twente. In 1913
werd de productie stilgelegd. Een van de nazaten, Hein ter Horst, richtte in 1973 de Stichting Pelmolen Ter

Horst op. De molen werd volledig gerestaureerd en ging op 16 oktober 1975 weer open voor publiek.

Diewke Abma Ter Horst zette haar hele leven koffie in de koperen smorre.

Plattelandsadel  en  stedelijke  elite  ruzien  over  een
kerkbank 
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De middeleeuwse kerk van Diepenveen was in 1720 het toneel van een conflict tussen de plattelandsadel en de
magistraat  van Deventer.  De magistraat  was  in  die tijd  eigenaar  van  de kerk.  Inzet  was  de plaats  van  een
kerkbank  in  het  net  gerestaureerde  gebouwd.  Daarover  ontstond een  gevecht  tussen  de  adelijke  Arent  van
Coeverden en zijn zoons met de onderschout en soldaten uit de stad.

De kerk werd in 1408 gebouwd als kapel van een groot vrouwenklooster, onderdeel van de beweging van de
Moderne Devotie. 

In de loop van de zestiende eeuw bewoonden steeds meer vrome nonnen het klooster, dat erg rijk werd dankzij
schenkingen zoals boerderijen en landgoederen. Het klooster werd in 1578 geplunderd door Franse soldaten en
een  aantal  zuster  vluchtte  naar  de  stad  Deventer.  Daarop  annexeerde  de  magistraat  het  klooster  en  haar
bezittingen.  Hij  liet  veertien  jaar  later  het  convent  (behalve  de  kapel)  slopen  uit  angst  voor  vestiging  van
rondzwervende  Spaanse  troepen.  De  kapel  bleef  staan  en  behoorde  eeuwenlang  (tot  1836)  samen  met  de
inkomsten uit de bezittingen aan de migistraat en de stad. De kerk lag in het schoutambt Colmschate, dat door
koning Philips 11 als onderpand aan de stad was beleend. De lening is echter nooit afgelost. Daarom moest de
stad ook de geestelijke verzorging van het schoutambt regelen. Dat betekende het benoemen en betalen van een
predikant (vanaf 1659).
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Luidklok uit 1692
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Molukkers in Wierden in houten barakken

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

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

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

 Al vrij snel begaven de Molukkers in Wierden zich op de arbeidsmarkt. In het kamp volgde velen een vakcursus
of  verrichtten  seizoensarbeid.  Officieel  werd  in  1956  het  verzorgingsbeleid  van  de  Nederlandse  overheid
gewijzigd in een zelfzorgregeling. Voortaan moesten de Molukkers zelf de kost verdienen. In heel Overijssel
reden busjes langs de woonoorden om de Molukkers naar de fabrieken in de grotere steden te vervoeren. Veel
Molukkers werkten in de Twentse textielfabrieken. De Blikemballagefarieken N.V. Thomassen en Drijver had

bijvoorbeeld meer dan honderd werknemers uit de woonoorden De Vossenbos, Eerde en Laarbrug in dienst.

Eind jaren vijftig begreep de Nederlandse overheid dat de Molukkers niet konden terugkeren naar een vrije
republiek der Zuid-Molukken en dat hun toekomst in Nederland lag. Om sociaal te overleven moest er betere
huisvesting voor hen komen. De Molukkers gingen hiermee akkoord op voorwaarde dat zij als groep bij elkaar
zouden  blijven.  Verspreid  wonen  was  onaanvaardbaar.  De  Molukkers  uit  de  Vossenbos  verhuisden  naar
Nijverdal, Almelo, Wierden, Culemborg en Leerdam. In 1966 betrokken vijftig gezinnen uit De Vossenbos een
Molukse nieuwbouwwijk aan de Jan Jansweg in Wierden. In 1967 kregen de bewoners een eigen kerkgebouw en
kwamen er nog twaalf woningen bij voor gezinnen uit De Vossenbos. In 1996 werd er een mooi nieuw gebouw
gerealiseerd, waar de stichting Kanjoli en de kerk onderdak vonden.
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De Molukse kerk te Wierden (bouwjaar 1967; inmiddels vervangen door een nieuwe kerk). Bron: Y. ten Brinke
in MijnStadMijnDorp.
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Nering in Hellendoorn en Nijverdal

Aan de Dorpsstraat  in Hellendoorn stond tot 1970 het winkeltje van Tromp. Het was een echte winkel van
Sinkel, je kon er van alles kopen. In het eerste kwart van de twintigste eeuw kon je er zelfs verzekeringen
afsluiten, zo blijkt uit het grote reclamebord links. Voor de winkel staan Willem Tromp met vrouw en dochter
Harda. Waarom Tromps Willem zo vervaarlijk met zijn jachtgeweer poseert, is niet bekend. Misschien wil hij
duidelijk maken dat hij als zoon van een veldwachter voor de duvel niet bang is?
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Grotestraat ter hoogte van de cooperatieve U.A. ‘Ons Belang’ te Hellendoorn.
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Jan Poelakker was bakkersknecht bij de Coöperatie "Ons Belang" in Hellendoorn. Jan Poelakker werd ook wel
Jan met het handje genoemd. De foto is uit de jaren dertig.

A.Kiefte was bakkersventer bij C. de Jong te Nijverdal.
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Op de foto zie je de bakkerij en café van G.J. de Jong aan de Wilhelminastraat te Nijverdal. G.J. de Jong  is een
kleinzoon van Teunis de Jong aan de brug aan de Wilhelminastraat te Nijverdal. v.r.n.l. G.J. de Jong, mevr. de
Jong-de Leve, mevr. Textor- de Jong met op de arm Hennie en mevr. Visser- de Jong. Op die plaats opende in
mei 1923 zoon Willem de Jong een horlogerie.
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Op de foto zie je de bakkerszaak van Jacobus Nijhof Wilhelminatraat 47 te Nijverdal. Deze bakkerszaak was
voor 1900 van Jacobus Nijhof. Bakkersknecht was daar J.Rientjes. In 1904 emigreerde J. Nijhof naar Amerika.
De bakkerij  is  toen overgenomen  door  J.  Rientjes.  In  februari  1910 nam G. Freie  de bakkerij  over  van J.
Rientjes. In 1931 is dit pand afgebroken en een modern dubbel woonhuis met winkel en bakkerij kwam ervoor in
de plaats. Momenteel (2007) is de hulporganisatie Dorcas erin gevestigd.
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Kerkstraat  te  Nijverdal  in  westelijke  richting.  De  Kerkstraat  werd  voorheen  de  Wilhelminastraat  genoemd.
Links: bakkerij J. van Kooi, later Eikelboom.

Op de foto zie je de bakkerij T.Eikelboom te Nijverdal. De bakkerij van T. Eikelboom was op de hoek van de
Kerkstraat en de Wilhelminastraat. Voor de winkel de dochter van Eikelboom.
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Bakkerij Huisman aan de Van Limburg Stirumstraat te Nijverdal. Links op de foto de eigenaar Huisman.
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Woningen op de hoek Van Limburg Stirumstraat en Julianastraat.
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Op de foto zie je het woonhuis en de winkel  an bakker Flim aan de Grotestraat te Nijverdal. Achter woonden de 
gebroeders Koopman.

Op de foto zie je het woonhuis en de winkel van  het echtpaar bakker Flim - G.Boerrigter.Links handelsreiziger
Polak. Zij staan achter hun bakkerij aan de Grotestraat te Nijverdal.
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Op  de  foto  uit  1913  zie  je  bakker  Wieldraaijer  aan  de  Grotestraat  te  Nijverdal.  In  1896  was  bakker  G.
Wieldraaijer de eerste bewoner van dit pand. Op de foto staan August en Truus Wieldraaijer. Op de rechter foto
hetzelfde pand, waarin later slager Bod was gevestigd.
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Op de foto zie je de snoepwinkel van det echtpaar Roeterdink-Olthof aan de Grotestaat te Nijverdal, waar nu
(2007) de winkelflat staat schuin tegenover Budde.
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Op de foto uit 1838 zie je de dorpswinkel van Jan Hemmink aan de Grotestraat hoek de De Joncheerelaan te
Nijverdal. Vanaf hier vertrok men met getuigde paarden naar de zandafgraving aan de Grotestraat. Op de foto
staan  (naast  het  tweede  paard  vanaf  rechts  Marinus  Hemmink,  mevr.  Hemmink-Ter  Hoek  en  dienstbode
Harmsen. 
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Op de foto zie je de slagerij en kruidenierswinkel van J. Hemmink aan de Grotestraat hoek D Joncheerelaan te
Nijvwerdal, gebouwd in 1897. Daarna in gebruik geweest door Verweij (antiek), Humpie Dumpie (dumpzaak)
en Driever in 1993 met antiek en curiosa. Links mevrouw Hemmink-Ter Hoek, afkomstig uit het Hellendoorns
Broek. Naast haar de dienstbode mejuffrouw Harmsen.
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Op  de  foto  zie  je  de  winkel  van  het  echtpaar  Wolterink-Olthof  (Boer  Jenne)  aan  de  Salomonsonstraat  te
Nijverdal.
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Op de foto zie je de winkel en het woonhuis van schilder Nobbe.  De winkel en het woonhuis stonden op de hoek
Groetstraat  - Meyboomstraat  te Nijverdal. Het pand is gebouwd omstreeks 1845 in opdracht van schilder F.
Nobbe. Links is de winkel en voor de deur staat Detje Nobbe, links naast haar (met fiets) Gait Krommendijk
Voor het raam de oude Nobbe en mevrouw  Boers met Hendrikje, Anne en Rieks

Op de foto zie je de winkel van de Coöperatie aan de Grotestraat. In 1972 werd de z.g. ‘nieje winkel’ (op de
hoek van de Grotestraat en de Salomonsonstraat gesloten. De winkel was op initiatief van Salomonson geopend
en werd verplaatst naar dit pand aan der Grotestraat.
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Op de foto zie je de supermarkt De Boer aan de Grotestraat te Nijverdal. Op dinsdag 19 juni 1974 werd deze 
zaak geopend. Het pand staat op de plaats waar voorheen de Eerste Chr. Nat. School, gesticht door Hendrik 
Wormser stond en die bekend was als de school van meester Ponsteen.
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Het  vellen  van  bomen  aan  de  Grotestraat  te  Nijverdal.  De  in  1841  geplante  bomen  tegenover  de  Eerste
Christelijke Nationale School worden geveld. De laatste op zaterdag 19 februari 1938 om 12.10 uur. Op deze
plaats staat nu supermarkt De Boer.

230



Op de foto zie je de gereformeerde school aan de Grotestraat te Nijverdal.  Donderdag 20 juni 1912 werd in de
consistorie van de gereformeerde kerk de school van architect  M.H. Krabshuis te Almelo aanbesteed. De bouw
van de  school,  bestaande  uit  vier  lokalen  met  onderwijzerswoning,  voor  de  Vereniging  voor  Gereformeerd
Onderwijs te Nijverdal, werd opgedragen aan de firma G. Miel te Almelo voor de som van 15.217,- gulden.
Midden  juli  werd  met  de  bouw  begonnen.  Donderdag  2  januari  1913  vond  de  feestelijke  opening  plaats.
Hoofdonderwijzer was de  B. Westera. Nadat er een keer een verdieping bij op is gekomem, werd de school
geheel verwoest  tijdens het  grote bombardement op Nijverdal  tijdens de Tweede Wereldoorlog op 22 maart
1945.

Op de foto zie je de gereformeerde school met onderwijzerswoning aan Grotestraat, De school is gebouw in
1912 en werd op 2 januari 1913 geopend. Meester Westera was hoofd van de school. Voor die tijd was hij
onderwijzer aan de eerste christelijke school van Nijverdal (1-6-1895 tot 1-1-1913). Beide panden zijn op 22
maart 1945 gebombardeerd en niet op dezelfde plaats herbouwd.
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gereformeerde school 
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Gereformeerde  school  aan  de  Grotestraat  te  Nijverdal.  Klassefoto  klas  1  en  2.  Boven  v.l.n.r.:  onderwijzer
Westera, G. Zonnebeld, M. Hoek, J. Hammers, J.Grobbink, J. Voortman. Onderwijzeres Meijerink, J. Hoek, E.
Hoek, G. Jansen, H. Ekkelkamp, H. Slettenhaar, M. Slettenhaar, J.Kamps, A. Kamps, onderwijzers V.d. Wal en
Arnold.. D. Heerdink, A. de Jonge, H. Bos, J. Bos, J. Bos, M. Bouwhuis, H. Bossink, M. Bossink, L. Tijhuis, M.
Hofstede,  J.  Berenschot.  G.  Westenberg,  J.H.  Dekker,  E.  Heerdink,  F.  Slooier,  H.  Slooier,  D.  Slooier,  G.
Hosmar, J. Westenberg, T. Zonnebeld, W. Zonnebeld. D. Berenschot,  H. Wijnen, G. Bakker, W. Hosmar, J.
Nijland, J. ten Dam.
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Gereformeerde school aan de Grotestraat te Nijverdal. Klassefoto. Boven v.l.n.r.: E.Pieltjes,H.Calkhoven( later
op 1-1-1946 onderwijzer  aan  deze  school  en op 30-4-1953 benoemd als  hoofd),  2  jongens  van  Companje,
H.Zwiers,  C.  Westera,  J.  Zwiers,  Trui  Bod.  2e rij  v.l.n.r.  onderwijzer  Westera,  L.Krommendijk,  W. Tuller,
J.Berenschot,  A.Berenschot,   J.Berenschot,  D.Zwiers,onderwijzeressen  Bos  en  Meijerink.  3e  rij  v.l.n.r:  J.
Calkhoven, L. Calkhoven, D. Tuller, W. Ekkelkamp, H. Ekkelkamp, C. Dekker, Dekker, J. Westera, T. Westera.
onderste  rij  v.l.n.r.:  H.  Calkhoven,  J.  Westera,  J.  Westera,  G.  Bramer  Jzn.,  D.  Ekkelkamp,  G.  Westera,  C.
Dekker.
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Op de foto zie je de uitbreiding van de gereformeerde school aan de Grotestraat te Nijverdal in 1922. Door de
uitbreiding kwamen er  vijf  lokalen,  een  correctielokaal  en een  bestuurskamer  bij.  Op de begane  grond zes
lokalen voor lager onderwijs. Op de verdieping de zevende klas en de MULO (meer uitgebreid lager onderwijs.
Tijdens de bouw werd het dak van de school opgevijzeld, waarna de muren werden opgetrokken. Op de foto is
het zwevende dak duidelijk zichtbaar.
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Op de foto zie je de Rooms-Katholieke school "Sint-Antonius" aan de Grotestraat te Nijverdal. De school werd
op maandag 29 oktober 1923 plechtig ingewijd door de Hoogeerwaarde  Heer,  Deken Van der  Waarden uit
Almelo. In 1976 werd de school gesloten en verhuisden de leerlingen naar de nieuwe Rooms-Katholieke School
"De Wingerd" in de wijk Groot-Lochter.

Anton Huiskes, de Wierdense schaatslegende 

Antonius Albertus Jozef (Anton) Huiskes, zoon van de eigenaar van het Wierdense Café Marktzicht, werd op 5
maart  1928 geboren.  Hij  bezocht  de  RK jongensschool  en  was  lid  van  –  de  openbare  -  voetbalvereniging
Wierden.
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Toen hij op een dag z’n zieke broer vervangen moest bij het langebaanschaatsen, won hij de wedstrijd. Trainer
Lunshof nodigde hem daarna uit te komen droogtrainen in Almelo. Vanaf 1947 reed hij echte wedstrijden. Vanaf
1948 trainde Anton mee met de grote jongens en tot z’n afscheid in 1955 maakte hij deel uit van de kernploeg.
Een van overige kernploegleden was Kees Broekman. In 1948 nam hij deel aan de Olympische Spelen in Sankt
Moritz, waar hij op alle vijf afstanden uitkwam. In 1953 schaatste hij in Davos een wereldrecord op de 3000
meter in een tijd van 4.40,2. Een tijd die bijna tien jaar heeft gestaan. Zijn coach was destijds Klaas Schenk,
vader van de later zeer bekende Ard.
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Davos, 1953. De wereldrecordhouder met z’n coach Klaas Schenk, vader van de later zo succesvolle schaatser
Ard.

 
Voor en na zijn schaatscarrière en militaire dienst heeft Anton gewerkt met moeilijk opvoedbare jongens en
gehandicapte kinderen; ook heeft hij de opleiding voor sportleraar gevolgd. Hij was leraar aan scholen in Almelo
(Erasmuslyceum) en Hengelo en werkte daarna voor de Katholieke Jeugd Raad in Utrecht.

Van 1966 tot 1968 was Anton bondscoach van de Nederlandse schaatsploeg en behaalde hij grote successen,
voornamelijk  met  Kees  Verkerk  en  Ard  Schenk.  Na  deze  successen  wilde  Huiskes  het  schaatsen
professionaliseren, wat tot een breuk met de Koninklijke Nederlandse Schaats Bond leidde. Daarna trainde hij
een jaar de Zweedse nationale ploeg. In 1972 werd hij nog even teruggehaald als coach door Verkerk en Schenk.

Anton Huiskes was de oprichter van de organisatie Beweging, Recreatie en Spel – BRES – op, de enige niet bij
de  NOC*NSF aangesloten  sportorganisatie.  Tevens  zette  hij  zich  in  voor  het  schaatsen  voor  verstandelijk
gehandicapten. In 1988 ontving hij de Jantje Betonprijs voor de bijzondere wijze waarop hij zich had ingezet
voor  het  spelende kind.  Vanaf  1988 woonde hij  met  zijn  vrouw Elly permanent  in  een  dorp  in  de  Franse
Dordogne, waar hij op 9 november 2008 overleed.

Antons geboortedorp Wierden heeft altijd een warme plek in zijn hart gehouden en hij sprak het plaatselijke
dialect tot het laatst met een gemak alsof hij nooit anders deed. Bron: G. de Jong, in MijnStadMijnDorp.

Twente en de historische tuin van Twickel

In Twente zijn veel landhuizen en havezathen die een monumentenstatus hebben. Ook de tuinen rondom deze
huizen zijn vaak een monument. Veel van deze tuinen kun je bezoeken. In sommige daarvan zijn vele eeuwen
tuinarchitectuur te vinden, anderen kenmerken zich doordat de aanleg geheel in één stijl is gedaan.

Kasteel Twickel is een van de bekendste kastelen in Twente en is tot ver over de grenzen van de regio bekend.
Meer dan over andere landgoederen en havezathen in de regio, is er over Twickel geschreven, gepubliceerd en
onder zoek gedaan.

De geschiedenis van Twickel begint in 1367. In dat jaar kocht Herman van Twickelo het erve Eysinc. Weldra
verrees op deze plek een nieuw huis, Twickel genoemd. Tot de zestiende eeuw bleef het huis in bezit van de
familie Van Twickelo. Met het huwelijk van Agnes van Twickelo in 1537 met Goossen van Raesfelt kwam het
huis in bezit van deze familie. In 1676 kwam het door een huwelijk in handen van de familie Van Wassenaer van
Obdam die het huis bijna tweehonderd jaar in bezit zou houden. Door het huwelijk van Maria Cornelia van
Wassenaer van Obdam met Jacob Derk Carel van Heeckeren kwam het kasteel in het landgoed in bezit van de
familie Van Heecekeren. Hun jongste zoon Rodolphe erfde het landgoed in 1883. 

In 1922 trouwde laatste heer van Twickel met Maria gravin Van Aldenburg Bentinck. Na dit huwelijk werd de
laatste hand gelegd aan de inrichting van het huis. Hierbij was de binnenhuisarchitec J.J. Van Nieuwkerken
betrokken. Ook de ophaalbrug over de buitengracht dateert uit die periode. Het huwelijk met Maria gravin Van
Aldenburg  Bentinck  bleef  kinderloos.  Maria  gravin  Van  Aldenburg  Bentinck  was  degene  die  in  1953  de
stichting  Twickel  in  het  leven  riep.  Zodoende  kon  het  landgoed  als  geheel  blijven  bestaan.  Een  van  de
voorwaarden was dat het huis bewoond moest blijven. Haar achterneef Christiaan graaf Zu Castell-Rudenhausen
erfde dit woonrecht. In 1982 verhuisde hij met zijn gezin naar het kasteel. Op dit moment woont zijn zoon en
diens gezin in het kasteel.
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De oranjerie

Net als over het  huis is ook over de tuin het nodige opgeschreven.  In  deze tuin is de ontwikkeling van de
tuinarchitectuur  vanaf  de  renaissance  goed  zichtbaar.  Ten  noorden  van  het  huis  ligt  de  tuin.  Deze  tuin  is
aangelegd in franse neo-barokstijl. Deze stijl kenmerkt zich door geometrische vormen die onder andere worden
gecreeerd door buxus en taxushagen.  De oranjerie,  uit  1833, dient  als winterverblijf  voor de grote collectie
(sub)tropische planten waaronder enkele erg oude sinaasappelbomen. In verband met het belang van de collectie
citrusbomen wordt samengewerkt met paleis Het Loo. Achter de oranjerie is de rotstuin die is aangelegd door de
laatste barones en dus een twintigste eeuwse toevoeging is, net als de rozentuin. Die stamt uit de jaren zeventig
en wordt nu (2016) opnieuw aangelegd.
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Zicht op het kasteel

Aan de achterkant ligt een parkachtige tuin in Engelse landschapstijl. Hier is ook een wildbaan (een omheind
jachtgebied) met een roedel damherten. Ooit waren er veel wildbanen maar nu zijn er maar een paar over. De
komst  van  de  wildbaan  in  1769  was  het  startschot  voor  de  aanleg  van  dit  park.  Er  zijn  spiegelvijvers,
kronkelende  wandelpaden  en  veel  rododendrons.  Niet  zo  lang  geleden  werden  een  stalen  brug  en  gouden
(bladgoud)  rozenprielen  toegevoegd.  Er  werden  exotische  bomen  geplant  en  ontstonden  er  nieuwe
bomengroepen  die  verrassende  doorkijkjes  bieden.  Dat  niet  iedereen  hiervan  gecharmeerd  was  blijkt  uit  de
woorden van Jacob van Lennep die in de zomer van 1823 een voetreis naar Twente maakte. Hij sprak in zijn
brieven van ‘het sombere bos van Twickel dat door de gierige Gravin van Wassenaer slecht wordt onderhouden’.
Het park en de landschapstuin zijn door de eeuwen heen door meerdere tuinarchitecten onder handen genomen.
Enkele bekende namen zijn Zocher, Petzold en Poortman.
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Een plan voor de tuinen, architect Marot

In  de  eenentwintigste  eeuw is  het  landgoed  landgoed  nog volop  in  ontwikkeling.  Oude  elementen  worden
hersteld, nieuwe en oude plannen worden uitgevoerd. Niet gebeurd niet alleen in de tuin en het park, maar ook in
het omliggende landgoed. Enkele jaren geleden is de Umfassungsweg geopend. Deze wandelroute werd eind
negentiende  eeuw  voor  een  groot  gedeelte  aangelegd  door  architect  Petzold.  Hij  overleed  echter  voor  het
wandelpad  af was en pas  in 2011 werd het  pad voltooid.  De wandelroute van negen kilometer  verbindt de
mooiste landschappen van het landschap. De verbindingsweg met Delden wordt hersteld. In de twintigste eeuw
zijn  er  veel  bomen  geplant  om de  drukke  rondweg  aan  het  zicht  te  onttrekken  en  om dienst  te  doen  als
geluidsmuur.  Het  nadeel  was  dat  er  ook  een  visuele  blokkade  ontstond  tussen  stad  en  kasteel.  Door  het
verwijderen van de bomen is dit visuele contact weer hersteld. 
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De tuin van Twickel in 1979, collectie rijksdienst cultureel erfgoed,

Het landgoed van Twickel is vrij toegankelijk en de tuinen zijn geopend vanaf 1 april. Ook de kwekerij De
Border (de ommuurde moestuin aan de Twickelerlaan), is een bezoek waard. Het kasteel is sporadisch geopend
voor bezichtiging. Bron: MijnStadMijnDorp.

Verhalen over het vervoer van zand en grind en vee
in Rijssen en Wierden.

Lichtenberg (Leggenboarg) is  een buurtschap in de gemeente Rijssen-Holten. Het  ligt  in het  noorden van de
gemeente, twee kilometer ten westen van Rijssen.

Mans Ligtenberg werd ook wel Schultjes Mans genoemd. Hij woonde aan de Walstraat en was de koster van de

Walkerk.  Schultjes  Mans  (Ligtenberg)  had  een  vrachtwagen  en  hij  reed  met  zand  naar  de  verschillende
bouwplaatsen. Er werd zand voor funderingen van woningen en grind/steenslag voor macadamwegen vervoerd.

In het begin werden zand en grind met paard en wagen vervoerd. Later gebeurde dit met lichte vrachtwagens.
Het zware transportmateriaal kwam pas na de Tweede Wereldoorlog, aanvankelijk met kipper- en huiftransport. 

Mans  Ligtenberg  was  eerder  schipper  op  de  beurtvaart  op  Almelo.  In  1912 telde  Nederland  viujf  miljoen

inwoners. Alle steden lagen nog binnen de zeventiende eeuwse grenzen op het station en enkele bedrijven na. De
steden  waren  zo  klein  dat  de  geluiden  van  het  platteland  te  horen  waren.  Op  de  stafkaarten  waren  veel

waterwegen te zien. Sommige zijn oude rivieren en beken, andere zijn bewust als transportwegen aangelegd. De
trekvaarten waren in de zeventiende eeuw te vergelijken met de snelwegen van tegenwoordig. Veel vaarten en

grachten dienden in dit drassige land als buffer en afvoer bij hevige regenval. Ook in de Almelo is op de kaarten
overal water te zien. In bepaalde opzichten heeft het landschap in 1912 meer variatie dan in 2018. Het totale

oppervlak aan woeste gronden was zeker zesmaal zo groot.

Ook de kleuren waren anders. Veel gewassen die toen op de akkers stonden zijn nu verdwenen: vlas, meekrap,
hop, klaver, spelt, spurrie en boekweit. De weilanden kenden nog de wisselingen, het wit van de madelieven, het

geel van de paardenbloemen, het rood van de zuring. De wereld waar Mans Ligtenberg reisde was een wereld
die mij allang niet meer toebehoort. Ik wil weten of er nog iets terug te vinden is van die wereld die zijn eigen

weg heeft gelopen. Ik weet nu dat alles is veranderd, maar dat het wel op zijn plek is gebleven. Behalve de
mensen  die zich  voornamelijk  voortbewegen,  van  de  ene  ervaring  naar  de  andere.  Het  landschap met  zijn

autowegen past zich daarbij aan. En de wilgen buigen onder het geluid.

Beurtvaart was  een  vorm van scheepvaart,  waarbij passagiers, vracht en vee volgens  een  dienstregeling  langs
een  vast  traject  werden  vervoerd.  Het  was  het  eerste openbaar  vervoer in  Nederland  en  was  lange  tijd  aan

vergunningen en verordeningen gebonden, vooral van lokale overheden. Het woord 'beurt' duidt in deze context
op de geregelde volgorde waarin schippers moesten varen. 

Beurtvaart  ontstond  in  de vijftiende  eeuw in  de  waterrijke  gebieden  van Twente.  Van  daaruit  werden  ook

verbindingen  met  andere  delen  van  Nederland tot  stand  gebracht,  plus  enkele  met  buitenlandse  steden. In
omringende  landen  hebben  eveneens  soortgelijke  diensten  bestaan,  althans  op  kortere  afstanden.  Maar  het
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groeide alleen in de Nederlanden in de zeventiende en achttiende eeuw uit  tot  een omvangrijk  en efficiënt

netwerk. 

De hoofdkenmerken van de beurtvaart waren:

 'uitsluitende vaart': de beurtschippers hadden op een traject een monopolie op passagiers, vee en 
stukgoed;

 afvaartplicht: de schippers waren verplicht volgens een dienstregeling af te varen;

 exploitatieplicht: schippers moesten de dienstregeling in stand houden, ook bij minder aanbod van 
goederen en passagiers;

 een systeem dat bepaalde welke schipper wanneer aan de beurt was om te laden en af te varen;

 tarieven en dienstregeling werden door de steden vastgesteld.

Verder werden er eisen gesteld aan de schippers op het gebied van ervaring, woonplaats, gedrag en dergelijke.
Aan de schepen werden eisen gesteld ten aanzien van afmetingen, comfort van reizigers en uitrusting en tenslotte
was er toezicht op onder meer laden, lossen en de afvaarttijden.

Het  pakket  aan  regels  ontstond  niet  in  één  keer.  In  de  steden  werden  telkens  innovaties  aan  het  systeem
toegevoegd,  dan  weer  hier,  dan  weer  daar.  Nieuwe  regels  kwamen  vaak  tot  stand  als  gevolg  van
onduidelijkheden en van ongeregeldheden. De schippers vormden in die tijd een ruw volkje en twisten die het
gevolg waren van de onderlinge concurrentie, werden niet zelden met een gevecht beslecht. In de loop van de
zestiende eeuw raakte het stelsel voldoende uitgekristalliseerd en verspreid doorheen de heel  Nederland.  De
belangrijkste  regels,  waarmee  een  uitsluitende  vaart  werd  gekoppeld  aan  een  afvaartplicht  volgens  een
dienstregeling tegen vaste tarieven, kwamen rond 1600 tot volle wasdom. Het systeem garandeerde kooplieden
en reizigers regelmatig en betrouwbaar transport tegen vaste tarieven, terwijl de schippers ook bij een lagere
beladingsgraad een redelijk inkomen hadden.
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Beurtschippers exploiteerden hun schepen doorgaans op individuele basis, maar het vervoer werd per traject per
richting door de gilden georganiseerd. Verschillen in inkomen werden soms ondervangen door de verplichting
per afvaart een deel van de geïncasseerde gelden af te staan aan een gezamenlijk fonds. Dit fonds werd periodiek
over  alle  betrokken  schippers  verdeeld.  Niet  in  alle  gevallen  bepaalde  het  gilde  de  beurten.  Zo  werd
in Zwolle rond 1680 op Nieuwjaarsdag bij loting bepaald welke afvaarten dat jaar naar welke schipper gingen.
Inzet van extra schepen werd ook vaak door loting verdeeld, of er werd om gedobbeld.

Mans Ligtenberg ging naar de boeren om de rogge op te halen. Hij voer af en aan naar de haven in Almelo. Toen
de textielindustrie verdween ging Mans Ligtenberg over naar de handel in zand dat hij naar de bouw bracht.

Beurtschip van Jorna in de haven van Wytgaard (Friesland).

De zoon van Mans Ligtenberg was Jan Ligtenberg. Jan werd Wittn Jan genoemd omdat hij leek op een albino.
Hij had alleen geen rode ogen maar wel spierwit haar. Wittn Jan was de opvolger van Schultjes Mans. Maar

Wittn Jan was geen handelaar. In een cafe werden de prijzen afgesproken omtrent de vrachten met zand. Wittn
Jan nam vrachten onder de prijs aan omdat hij dacht zijn concurrenten te slim af te zijn. Maar dat pakte niet goed

uit want hij kwam niet uit de kosten. Resultaat was een failissement. Gerrit Koers, de man van zijn zuster Mine,
was bereid om de zaak over te nemen. Gerrit ging langs zijn broers en zus om te vragen of die borg wilden staan.

Dat gold alleen voor degenen die bezittingen hadden, zoals een eigen huis. Niet iedereen was de gelukkige
eigenaar van een eigen huis. De zaak van Mans Ligtenberg heeft echter niet lang bestaan. Hij bleek toch niet

lonend te zijn. Gerrit Koers, die bij zijn schoonouders ingetrouwd was in de boerderij aan de Walstraat, ging
werken voor transportbedrijf Smit in Wierden. Hij werd chauffeur op een vrachtwagen en vervoerde varkens

naar de slachterijen. ‘Gerrit Koers was zo sterk dat hij een varken kon dragen’, aldus Brinks uit Rijssen. Er staan
aan het eind van de parkeerplaats aan de Walstraat nog twee bomen. Die stonden in de tuin van Schultjes Mans.

Schultjes Mans is in de jaren vijftig van de vorige eeuw overleden.

Natuurgebieden  in  Twente  zijn  van  oorsprong  mensenwerk.  De  zandverstuivingen  zijn  ontstaan  door
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overbegrazing door het vee. Uitgestrekte stukken land stonden in de winter onder water. Alleen in de droogste

tijd kon het worden gebruikt als hooiland. Het waren woeste gronden die ontgonnen moesten worden. Vroeger
meanderde de Regge omdat het riviertje dat wilde. Nu meandert de Regge omdat de mensen en het waterschap

dat willen. Vroeger woonden er  ijsvogels  ondanks de mensen, nu dankzij  de mensen.  De meeste bedrijven
hebben de informele contacten van een stad niet meer nodig. De communicatie verloopt via het internet. Zo is de

scheiding tussen stad en platteland opgeheven. Tienmaal meer autowegen in de laatste vijftijg jaar, vijftienmaal
meer  auto’s.   De  onrust  kent  geen  grenzen.  Er  zijn  bedrijven,  viaducten,  villa’s,  dorpen  en  woonwijken

overgebleven op het platteland. In de dorpen is het klassieke dorpsleven verdwenen. Er voor in de plaats is de
grootstedelijke anonimiteit gekomen. Vrijwel niets krijgt er de tijd om te besterven, om echt oud te worden.

Vrijwel alles wordt na gebruik opgeruimd. Efficient gebruik van de ruimte is gewoon geworden. Twente is een
land geworden vol  valse  nostalgie.  De sloten  en  riviertjes  hebben iedere  associatie  verloren  met  choleraen

malaria. Bij een oude fabriek zijn we elke herinnering aan de zestienurige werkdag kwijt. Bij een spoorlijn denkt
niemand meer aan Indië dat werd uitgebuit om de aanleg van de Nederlandse infrastructuur te financieren. De

morele last die dat oplevert wil niemand dragen. 

H.G. Smit, begint  in 1920 voor zichzelf als ondernemer met handel en verveening van het Westerveen (nu
Wierdenseveld) in turf, kolen en later uitgebreid met benzine. Ook deed hij met paard en wagen diverse klussen

in Wierden, onder anderen voor de gemeente Wierden reed hij met de aswagen ( vuilniswagen). Zoon Jan gaat
met handel van textiel met hondenkar langs de boerenerven. Om hem te helpen ging broer DJ. na schooltijd op

de fiets naar Almelo om goederen op te halen.

Toen anderen in Wierden dit hoorden vroegen zij  D.J.  om dit ook voor hen te doen. Zo is het transport ontstaan
tussen Wierden en Almelo, later uitgebreid met plaatsen als Hengelo,  Enschede, Zwolle en Kampen. Na het

onstaan van de Wierdense exportslachterij is hier ook veevervoer aan toegevoegd. 

Heel af en toe word je op de Duitse Autobahn nog wel eens ingehaald door een afgeladen vrachtwagen
met varkens die plankgas met soms wel honderddertig kilometer per uur op weg is naar Italië. En dan in

een week twee retourtjes draaien met eerbied voor god noch gebod. Boetes betalen ze lachend want de
winst  is  groot.  Maar  de  sector  is  in  de  afgelopen  jaren  als  gevolg  van  de  grote  crises  (MKZ  en

varkenspest) volledig op de schop gegaan. “De cowboys zijn voor 95% teruggedrongen uit deze markt,”
schat Jan Smit van Veto (Vee en Transport Onderneming, 1922) in Wierden. De varkens worden nu in

luxueuze, handgemaakte wagens van de boer via de mester naar de slachter gebracht.

Dorpsbrand 

Bernard van Galen stak Losser in brand

"Anno 1665 in den nacht  van goedensdag op donderdag na Losser  kermisse is  die Vorst  of  Bisschop van
Munster (komende van Brandlecht) in Losser gevallen und tusschen 40 und 50 huizen verbrand und die kerke

und toren verbrand, die klokken gesmolten.[….] De kerke was full gebracht van kisten und kasten, kettel und
potten,  linnen  und  wollen,  beddinghe,  uthgeplundert  und  verbrand,  alle  beesten  und  peerden  weggevueret,

behalve de in de graefschap Bentheim gevluchtet." Deze beschrijving is afkomstig uit een oud handschrift van
een zekere Herman Lippinkhof, die in 1743 is overleden. Het is niet waarschijnlijk dat Lippinkhof de brand van

1665 zelf had meegemaakt, maar ongetwijfeld zal hij de gebeurtenissen uit eerste hand hebben vernomen.
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Christoph Bernard von Galen, bisschop van Munster, viel in 1665 Oost-Nederland binnen vanwege vermeende

aanspraken op de heerlijkheid Borculo.  Hij  veroverde grote delen van Gelderland en Overijssel,  maar werd
begin 1666 tot de aftocht gedwongen. De inwoners van het verwoeste Losser zaten niet bij de pakken neer.

"Anno 1666 den 20 September is onse Losser Clocke de eerste weder gegoten up donderdag." 5 maanden na het
vertrek van de benden van Bernard van Galen − terwijl de mensen zooveel huizen hadden op te bouwen en

zooveel schade hadden geleden − waren blijkbaar de kerk en de toren weer hersteld en hees men een klok in de
toren! "Anno 1667 den 31 August is de andere und groteste clocke up Saterdag in den toren gewonden welker

eerste gotte den meister mislukkede; doch is na dezelfde vorme gegoothen en up Sundag den 1 September de
eerste reize up den toren met gelueth. Den 5 September up donderdag sloeg de clocke ééne met het nije uurwerk

de eerste reize. Op den 10 Sundag na Trinitatis (elfden zondag na Pinksteren) op Sunt Michelydag is de eerste
predige gedaan op den nije predichstoel. Voort daarna is de kleinste clocke gegoten", aldus Lippinkhof.

In het Rampjaar 1672 trok Bernard von Galen, alias Bommen Berend, de Nederlanden opnieuw binnen. Ditmaal

hield hij het tot 1674 vol. Overijssel erkende hem zelfs als nieuwe landsheer. Von Galen herstelde het rooms-
katholicisme  in  de  veroverde  gebieden.  In  veel  plaatsen  moesten  de  gereformeerden  hun  kerken  aan  de

katholieken overdragen. De vraag of dat ook in Losser is gebeurd, is tot nu toe niet beantwoord. De Munsterse
bezetting betekende een intermezzo in de systematische achterstelling van het rooms-katholieke volksdeel. Na

1674 herwon de gereformeerde kerk haar bevoorrechte positie en moesten de katholieken opnieuw hun toevlucht
nemen tot schuilkerken.

De ambivalente gevoelens tegenover de Munsterse invallen blijken ook uit de beschrijving van de brand van

1665 door de Losserse  burgemeester  C.J.A.  van Helvoort  uit  ca.  1930:  "  Het  was  vooral  de  bisschop van
Munster, Graaf Bernard van Galen, waaraan onze Twentse katholieken zulk een grote steun hadden. [….] In

1665 valt  deze prins-bisschop, die tevens wereldlijk heerser  van de Munsterlanden is,  de Achterhoek alhier
binnen, naar men zegt om zijn oude rechten op Borculo en Lichtenvoorde te doen gelden. Hij heeft hierbij ook

oog gehad voor de slechte godsdiensttoestanden in Twente [….]. Bij de inname van Losser op 24 September
1665  springen  zijn  soldaten  uit  de  band.  Zij  stichten  brand  in  toren  en  kerk  en  plunderen  daar  wat  door

particulieren ter beveiliging van hun bezit er is bijeen gebracht. Een aantal huizen wordt voorts nog door brand
vernield. Het is niet op bevel, zelfs niet met instemming van de veldheer geschied, maar voor de calvinistische

reclame is het te mooi om niet tot een drama te worden opgeschroefd. [….] Berendke de Koedief heeft een ramp
over het kleine dorp gebracht en dit zal tegenover de katholieken worden uitgebuit."

Deze  zienswijze  is  duidelijk  geformuleerd  in  een  tijd  dat  protestanten  en  katholieken  fel  tegenover  elkaar

stonden. Het maakt in ieder geval duidelijk dat de betekenis van Bernard von Galen verder gaat dan die van
overweldiger alleen.

Wierden spoort: lijn Zwolle Almelo

In Nederland reed op 20 september 1839 de eerste trein tussen Amsterdam en Haarlem. De locomotief De Arend
vertrok die dag vanuit station d'Eenhonderd Roe aan de rand van Amsterdam met een sleep van negen rijtuigen.
Ook stoomlocomotief De Snelheid reed mee voor het geval dat één van de twee locomotieven uit zou vallen. Na
een klein half uur arriveerde de colonne onder muzikale begeleiding en een groot aantal genodigden in Haarlem.
Het afgelegde traject bedroeg 16 kilometer. De rit was zeer succesvol en de machinisten, stokers en conducteurs
werden beloond met een bonus ter hoogte van een half weekloon. Vier dagen later werd de lijn voor het publiek
opengesteld maar het zou nog 42 jaar duren voordat het dorp Wierden voor het eerst een stoomtrein te zien
kreeg.
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(Geactualiseerde versie van een artikel dat in 2008 werd gepubliceerd in WederAardigheden, het donateursblad
van de Historische Kring Wederden te Wierden)

De  eerste  spoorlijn  in  Twente  werd  aangelegd  door  de  Spoorweg-Maatschappij  Almelo-Salzbergen  (AS),
opgericht als NV op 18 augustus 1862 te Almelo met als doel Twente en in het bijzonder Almelo te verbinden
met zowel het Nederlandse als het Duitse spoorwegnet. In 1865 was dit de eerste spoorlijn in Twente en daarmee
was  de regio  dus eerder  op het  Duitse  dan op het  Nederlandse  net  aangesloten.  Nog geen  maand later,  in
november 1865, bereikte Staatslijn D vanuit Zutphen echter het station van Hengelo en was de verbinding met

het Nederlandse spoorwegennet een feit. In Salzbergen, toen gelegen in het Koninkrijk Hannover, sloot de lijn
aan  op de reeds  in  1855 geopende Emslandstrecke  (Eemslandlijn)  van Osnabrück  via Rheine en Leer  naar
Emden.
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Zakdienstregeling Nederlandsche Spoorwegen 1934

De vroegste initiatieven voor aanleg van een spoorlijn op Wierdens grondgebied dateren uit 1845. In dat jaar had
de Overijsselse Spoorweg Maatschappij (OSM) het plan opgevat om een ijzeren spoorweg aan te leggen van
Kampen  via  Zwolle,  Raalte,  Deventer  en  Zutphen  naar  Arnhem.  Een  zijtak  vanaf  Raalte  zou  de  trein  via
Nijverdal  richting  Almelo  brengen  (en  vandaar  verder  naar  Lingen,  Duitsland)  om  daarmee  de  Twentse
textielnijverheid met de Zuiderzee te verbinden. Het tracé werd opgemeten en gewaterpast  en de gebroeders
Godfried en Hein Salomonson (Almelo) kregen in 1845 een zogenaamde concessie (vergunning). De optie “zuid
van de weg Zwolle-Almelo” werd serieus bekeken waarbij de grootste hindernis (doorgraving Nijverdalse berg)
zou  moeten  plaatsvinden  de  plaats  van  de  destijds  zogeheten  “Middellaan”  (dit  verklaard  de  namen
“Spoorbosch” en “Spoorboslaantje” te Noetsele). Uit de plannen bleek dat station Nijverdal aan de oostkant van
de Regge – op dat moment Wierdens grondgebied - zou komen te liggen! In 1847 werd volgens de Provinciale
Overijsselsche en Zwolsche Courant een aanvang genomen met de afbakening van het gedeelte Raalte-Almelo
en  op  17  maart  werd  in  het  Wierdense  gemeentehuis  een  voorlichting  cq.  hoorzitting  over  de
onteigeningsprocedure georganiseerd.

Vanwege zware verliezen op spoorwegaandelen werd de OSM echter in 1848 ontbonden waardoor dit eerste
initiatief voor een spoorlijn Zwolle-Almelo jammerlijk strandde. Korte tijd later (in 1853) kreeg de Almeloër
E.H.J. Dull een concessie voor de aanleg van een spoorlijn van Zwolle over Almelo naar Ootmarsum, Nordhorn
en Lingen. Omdat hij één en ander financieel niet rond kreeg werd de concessie doorverkocht aan de fabrikanten
Gelderman, Stork en Eekhout. In 1854 vatte ook Sixma van Heemstra het plan op voor een lijn van Heerenveen
via Zwolle en Raalte naar Rheine. Een vierde poging tot aanleg van een spoorlijn vangt aan in 1860, toen de
gemeenteraad  van  Hellendoorn  bezwaar  aantekende  tegen  de  lijn  Zutphen-Enschede  als  oost-westroute  (als
onderdeel van de spoorwegwet van Hall waarin Almelo volledig ontbrak) en tegelijkertijd als alternatief de lijn
Zwolle-Heino-Raalte-Nijverdal-Wierden-Almelo noemde. Deze lijn zou de enige lijn zijn “die voor Overijssel
algemeen gewenscht  wordt”. Vier jaar later sprak de Almelose Kamer van Koophandel in een adres aan de
minister over: “bevorder aanleg van de lijn Zwolle-Almelo”. Ongetwijfeld lieten de Salomonsons hierbij hun
invloed gelden. Ook burgers namen initiatief. In 1870 spraken 60 inwoners van Hellendoorn in een zogenaamd
“adres”  over  nut  en  noodzaak  van  een  spoorverbinding  Zwolle-Dalfsen-Hellendoorn-Almelo  met  een  zijtak
(paardenspoorweg) naar Nijverdal. Voordeel van deze oplossing was dat de Nijverdalse berg niet doorgraven
hoefde te worden.
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Zicht op Wierden vanaf de spoorbrug bij het pompstation

Enkele jaren later (1874) had ook de Hellendoornse gemeenteraad een voorkeur voor deze route want “een spoor
over de Noetselerberg was toch onbestaanbaar” en ook het drassige gebied tussen Nijverdal en Wierden was
volgens hen niet geschikt voor een spoorbaan. Men had eertijds volgens Hartkamp grote bezwaren gehad om de
weg  van  Zwolle  naar  Almelo  (in  gebruik  genomen  in  1831)  over  Hellendoorn  te  laten  lopen,  maar  nu  er
gesproken werd over een spoorlijn van Zwolle naar Almelo sprak de gemeenteraad haar voorkeur uit voor een
route via Dalfsen, Hellendoorn (Schuilenburg), Piksen en Wierden. Een jaar later kwam het eindelijk tot echte
actie toen de Staat het tracé definitief vaststelde. Men hield vast aan een route over Nijverdal en de Salomonsons
zullen hier zeker aan hebben bijgedragen. “De overheid zal toch wel de textielindustrie willen stimuleren? De
werkloosheid moet toch naar beneden? De industrie moet toch goede verbindingen hebben?” In 1877 kwam de
gemeente  Hellendoorn  nog  een  keer  met  nieuwe  doch  zwakke  argumenten  tegen  de  vastgestelde  route:
“spoorlijn dicht langs de straatweg is levensgevaarlijk; paarden zullen schrikken van stalen ros” maar niets hield
de aanleg meer tegen.  De gemeente Wierden, op dat  moment onder leiding van burgemeester  J.W. Putman
Cramer, heeft zeer waarschijnlijk haar volle medewerking verleend aan de aanleg van de spoorlijn; protesten van
betekenis  heb  ik  niet  kunnen vinden.  Omstreeks  april  1878 namen  de  werkzaamheden  een  aanvang  en  de
doorgraving van de Nijverdalse berg bleek toch wel handig te zijn; het zand uit ’t Ravijn kon goed gebruikt
worden voor aanleg van de spoordijken Raalte-Nijverdal  en Nijverdal-Wierden (zandvervoer geschiedde per
trein).

De lijn werd grotendeels enkelsporig aangelegd met passeermogelijkheid op alle huidige stations en werd niet
door maar langs de kern van de dorpen aangelegd. Hierdoor kreeg de uitvalsweg van Wierden naar Vriezenveen
het karakter van een “Stationsstraat”. Belangrijkste hindernis op Wierdens grondgebied was de Regge alwaar een
draaibrug overheen werd gebouwd. Men hield destijds waarschijnlijk al wel rekening met spoorverdubbeling
want de landhoofden en pijlers werden breder geconstrueerd dan strikt noodzakelijk en ook de huidige spoorbrug
is qua breedte geschikt voor een tweede spoor aan de noordkant van het huidige spoor. Andere hindernissen van
betekenis waren het uitgestrekte veengebied Hurener Veld (nu: Wierdense Veld), de Meijerinkshoek (waar de
stuwwal moest worden doorgraven) en de veengebieden Hooylanden, Braaksels en Noordbroek waar ook nog
eens de Wetering,  de Aa, de Togsloot en de Hollander Graven doorheen stroomden. Op zeker drie plaatsen
werden zogenaamde doorlaatbruggen aangelegd; deze waren zeer waarschijnlijk bedoeld om overtollig water af
te voeren maar konden ook worden gebruikt om vee van de ene naar de andere kant van het spoor te krijgen.
Eindelijk  zou  de  spoorlijn  er  dan  dus  toch  komen  waarvan  bijvoorbeeld  in  Zwolle  de  verwachtingen
hooggespannen waren: “Met levendig verlangen wordt het tot stand komen van de spoorwegverbinding met
Almelo tegemoet gezien; voor de uitbreiding van ons markt- en handelsgebied in oostelijke richting mogen wij
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ons daarvan veel goeds beloven.” Op donderdag 30 december 1880 vond de feestelijke openingsrit plaats en op 3
januari 1881 werd de spoorlijn Zwolle-Almelo in gebruik genomen waardoor de bereikbaarheid van de gemeente
Wierden - onder leiding van de pas aangetreden burgemeester W.H. Dikkers - van de ene op de andere dag
enorm werd verbeterd. De exploitatie werd verzorgd door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen
(SS; een particuliere maatschappij) en de dienstregeling voorzag in 4 treinen per dag. Het traject Zwolle-Almelo
werd in 1 uur en 20 minuten afgelegd (de postkoets deed er zo’n 5 uur over) en onderweg werd gestopt op de
stations  Laag-Zuthem,  Heino,  Raalte,  Haarle,  Nijverdal  en  Wierden.  Op  Wierdens  grondgebied  lagen  de
volgende wachthuizen (posten) alwaar spoorwachters ervoor zorgden dat de spoorwegovergangen tijdig werden
afgesloten voor het verkeer:

Wachthuisnr.           Huidige benaming:

24                             Spoorbrug Regge
25                             Eversbergweg / Kruidenlaan
26                             Wierdensestraat / Veenweg
27                             Westerveenweg
28                             (Halverwege Dwarsdijk en Vossenbosweg)
29                             1e Meijerinkshoekweg
30                             Hexelseweg
30A                          Vriezenveenseweg
31                             Aadorpsweg
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De exploitatie van de lijn viel in ‘t begin zwaar tegen en ook de aansluitingen in Zwolle en Almelo waren slecht;
164 reizigers per dag was op z´n zachtst gezegd niet al te veel. De directie stelde op een gegeven moment zelfs
voor om verder te gaan als lokaalspoor waardoor passagiers ook op andere plaatsen dan stations konden in- en
uitstappen!

Jaren later (1968) waren er geruchten dat NS de lijn wilde sluiten maar 3 jaar later kon de lijn worden behouden
dankzij een EEG verordening voor het spoorwegverkeer. Daarna heeft het bestaansrecht van de lijn niet meer ter
discussie gestaan en zijn er zelfs oproepen geweest tot verbetering van de lijn. Zo riep de Gemeentekring in 1989
op tot “ondubbelzinnige steun van GS” voor elektrificatie, deed Gedeputeerde Lanning in 1991 een poging tot
verdubbeling en elektrificatie en sprak de gemeente Hellendoorn in 1994 uit dat zij “veel belang hecht” aan
verdubbeling en elektrificatie. Anno 2008 werd er zelfs gesproken over de mogelijkheid om de spoorlijn van
Zwolle naar Twente als alternatief te benutten voor de route over Apeldoorn en Deventer. Er wordt gekeken naar
de mogelijkheid om de bestaande lijn te verbeteren na het gereedkomen van de Hanzelijn (Lelystad - Zwolle) en
er “een volledig nieuwe HSL” van te maken die gebruikt maakt van het bestaande tracé tot Wierden en dan
ongeveer twee km ten westen van het dorp afbuigt om de A35 te volgen tot Hengelo. Vanuit Twente zou het dan
kunnen aansluiten op een HSL naar Münster. Inmiddels is de lijn in 2016 geëlektrificeerd.

Klokkenluiders nieuwjaar 1951
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Wierden en Oudejaarsavond, dat was vroeger een bijzondere combinatie. Als je als jongetjes op Nieuwjaarsdag
op de markt kwam en je zag al die boerenwagens, gierketels, tuinhekken en ander gerief, dan begon het van
binnen te kriebelen. Wanneer komt onze tijd om ook “heldendaden “ te verrichten? De jongens van de Appelhof
smeedden  in  1951 samen met twee vrienden een illuster plan. Ze waren in de leeftijd van dertien en veertien
jaar.
De “school met de bijbel” werd verbouwd. Daarom kreeg klas zes o.l.v. meester Van Balen les in de consistorie
van de hervormde kerk. Henk Meijer had bedacht dat het raam dat uitkeek op De Grote Maat op een kier te
zetten, zodat je gemakkelijk naar binnen kon. Maar ja, dan was je nog niet in de toren. Hans Noltes (zoon van
Noltes van de voormalige Boaz bank) wist raad. Bij hem thuis hing een sleutelbos met een sleutel die paste op de
deur die vanuit de consistorie toegang verschafte naar de toren. Voor Piet Koch (overleden in 1988), Ben Harsta,
Gerrit Harsta en de bovengenoemde jongens openden zich letterlijk vergezichten. Ze klommen via een lange
zwiepende  ladder naar  het  luik  boven  in  de  toren,  van  waaruit  de  vlag  werd  gehesen  bij  feestelijke
gelegenheden. Dat luik kon half open en zie heel Wierden lag aan hun voeten. Wat een euforisch gevoel, vooral
doordat  het  verboden  terrein  betrof.  Als  koster  Meijer  (hij  woonde  naast  de  kiosk  van  Gait  Klaas  aan  de
Marktstraat)  zich vertoonde, hielden ze lange tijd hun adem in.  Maandenlang was de toren hun mysterieuze
speelterrein, dat ze, met hartkloppingen, regelmatig bezochten.

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

Hun “heldendaad” hadden ze verricht. Maar nu? Ze flaneerden door het dorp, de borst vooruit, en vertelden dat 
zíj het geweest waren die de klok hadden geluid. Na een poosje kwamen ze bij fotograaf Kolkman. Ook aan hem
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vertelden ze  hun heroïsch verhaal. Jan Kolkman vond het prachtig en zei: “Kom mee!” Het was 1.30 uur van de
eerste januari 1951. Vijf jongens stonden nu onder aan de toren quasi de klok te luiden. Fotograaf Kolkmans
toestel flitste. De volgende dag stond hun foto in het “Dagblad van het Oosten”,  destijds de regionale krant naast
de Twentsche Courant. Bron: MijnStadMijnDorp.

De Hagmeule

Het Huis Hagmolen wordt voor het eerst vermeld rond het jaar 1335, het was toen een hofhorig goed, behorende
onder de Hof Weddehoen.

Bezitters van Hagmeule waren tot 1383 Berend ter Hagmeule en zijn zus Gese, die het in dat jaar verkochten aan
Johan den Vranken. Hendrik Sonnenberg verkocht het erf vervolgens in 1479 aan Johan van Barmentlo en zijn
vrouw Bye Wilminck. Johan van Barmentlo vestigde zich als eerste op de Hagmeule, wat hem in problemen
bracht  met  de  landrentmeester,  omdat  hij  zelf  niet  horig  was.  Daarom  werd  in  1519  het  kamerlinggoed
Hagmolen, dat toen inmiddels net als de andere Twentse kamerlinggoederen onder de Hof Ootmarsum viel, uit
de hofhorigheid bevrijd en tot een leengoed van de bisschop van Utrecht gemaakt. 

De havezate vererfde later op Josina van Barmentlo en haar man Herman van Welvelde tot de Klenke. Hun
nazaten verkochten Hagmeule in 1644 aan Johan van Laer. Vervolgens kwam het door huwelijk kwam het in
handen van de familie Bentinck.

In  de achttiende eeuw was de havezate achtereenvolgens  bezit  van de familes  Van Harde  (1721-1727),  De
Mahony  tot  Boekelo  (1727-1746), Van  Wassenaer  Obdam  tot  Twickel (1746-1774).  Carel  George  van
Wassenaer Obdam verkocht Hagmeule in 1774 aan Frederik Gijsbert van Dedem.

In 1840 verkochten de erven Van Dedem de Hagmeule aan de Alef ten Heggeler, een boer uit Hengevelde. Jan
Willem ten Heggeler verkocht het goed in 1880 aan het landgoed Twickel, waartoe het nog steeds behoort.

Eind jaren zeventig zijn opgravingen gedaan op het terrein van de voormalige huisplaats van Hagmeule.

De havezate ontleende haar naam aan de watermolen de Hagmolen, die al in de veertiende eeuw bestaan moet
hebben. De molen lag aan de Hagmolenbeek. In 1675 was er een oliemolen. In de negentiende eeuw bestond er
alleen een korenmolen, gelegen op de rechteroever van de beek. De molen brandde echter in 1866 af en werd
niet herbouwd.

De eens zo fraaie havezate Hachmeule (ook Hagmeule of Hagmolen) in Bentelo ligt er in de jaren 1585 en 1586
verlaten bij. Beheerder en eigenaar Herman van Welvelde, die in Drenthe woont, constateert dat het erf zonder
boer is, soldaten de varkens en kippen kennelijk hebben meegenomen en boeren uit de omgeving de onverpachte
landerijen gebruiken. Van Welvelde bezoekt in 1576 de statenvergadering van Overijssel. Vier jaar later is hij
gecommiteerde voor Drenthe in de Staten Generaal. Hij heeft partij gekozen tegen de koning en moest daarom
vluchten voor de Spaanse soldaten naar het veilige, Staatse Hasselt.

256

https://nl.wikipedia.org/wiki/Korenmolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oliemolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hagmolenbeek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Archeologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Twickel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hengevelde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_Gijsbert_van_Dedem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Wassenaer
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=De_Klenke&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sticht_Utrecht
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hof_Ootmarsum&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hof_Wedehoen&action=edit&redlink=1


 

Op deze plattegrond uit 1820, de eerste kadastrale kaart van Ambt Delden, is de havezate Hagmeule in Bentelo
goed aangegeven. Het omgrachte huis aan de Hagmolenbeek staat aan de weg tussen Delden en Hengevelde. De
weg loopt nu ongeveer honderd meter zuidelijker. Het noorden op de kaart is links en boven is het oosten. De
watermolen is op 22 oktober 1866 door brand verwoest.

  
Maar een paar honderd meter ten noorden van het kerkdorp Bentelo ligt een fraai bosgebied met een fietsbrug
over de Hagmolenbeek.  Hier kruist de eeuwenoude weg tussen Delden en Hengevelde de Hagmolenbeek. Een
druk knooppunt is een strategisch gunstige plek voor een kasteel.
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Ruiters  en  knechten  overvallen  dagelijks  de  Hagmolen.  De  Hagmolen  van  de  staatsgezinde  Herman  van
Welvelde heeft zwaar te lijden in de Tachtigjarige Oorlog. De Spaanse heerser verklaart het bezit van Welvelde
verbeurd. In de rekeningen over de geconfisceerde goederen staat: ‘Die mulner van de watermoele, hoerende
totten voirsz. (eerder genoemde) edelmans huys, voir een stucke groenlands hie in gebruick heeft, betaelt twee
pond, soe hie vermitz t gewalt des krijchfolcks inde belegering voir Lochum deselve nijet gebruijckt twee pond’.
Vermoedelijk wordt de belegering bedoeld van Lochum door de Spaanse stadhouder Verdugo in de herfst van
1582.

De eeuwenoude landweer uit de richting van het kerkdorp Bentelo eindigt hier op de plek waar het kasteel 
Hagmeule stond.
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Midden in het bos langs het wandelpad tref je plotseling een brede gracht aan die zo'n vijftig meter lang is.
Vermoedelijk scheidde deze gracht de voorburg van het kasteel van de hoofdburg.

In 1585 en 1586 krijgt Herman van Welveld een vrijbrief of vrijgeleide (sauvegarde) van de stadhouder van de
koning, Verdugo, om zijn eigendommen in Bentelo te bezoeken. De vrouw van Herman van Welvelde, Josina
van Barmentlo, erft de Hachmeule van haar vader, Jurjen. Jurjens zuster, Lucia van Barmentlo, koopt met haar
man in 1519 de Klencke bij Oosterhesselen in Drenthe. Het echtpaar krijgt geen kinderen. Jurjen bezoekt tussen
1531 en 1573 de statenvergaderingen. Hij is ridder en van 1554 tot 1560 richter van Kedingen, waartoe onder
meer Goor, Markelo, Wierden en Rijssen worden gerekend. Jurjen van Barmentlo is getrouwd met Joostje van
Warmelo.  Een zusje van Josina, Bye, trouwt met Berend van Bevervoorde tot Oldemeule. Josina en Herman van
Welvelde kopen het goed de Klencke van hun ooms en tantes en gaan er wonen.  De oudste zoon van Herman
van Welvelde en Josina, Johan, verschijnt in 1614 op de vergaderingen van de Staten van Overijssel. Hij is ook
lid van de ridderschap van Drenthe. Van 1604 tot 1637 is hij gedeputeerde van Drenthe. In 1616 draagt hij de
Hagmeule over aan zijn broer Joost van Welvelde die sinds 1610 vaandrig is in staatse dienst. De Hagmeule
behoort oorspronkelijk toe aan de landsheer, de bisschop van Utrecht en wordt het eerst genoemd in 1335. Unico
Wilhelm van Wassenaer Obdam koopt in 1746 de Hachmeule in Bentelo.
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Jan Willem ten Heggeler, zoon van Waander ten Heggeler, bouwt in 1865 ongeveer driehonderd meter oostelijk
van de watermolen Hagmolen een korenmolen. Deze molen die aan de Haarweg stond, vlakbij de weg Delden
Bentelo, is net als de watermolen door brand verwoest. 
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Op  de  Hottingerkaart  uit  1783  is  de  havezate  met  de  molen  duidelijk  te  zien.
Herman van Welvelde  is  mogelijk  familie  van Johan III  van Weleveld en zijn vrouw Wilhelmina van den
Rutenberg tot Grimberg. Hun dochter trouwt met Christoffer Schele van Weleveld.

Dit  deel  van het  bezit van Waander ten Heggeler  ligt  in de marke Kotwijk en Weddehoen (nu Wiene).  De
afstand  tussen  zijn  bezit  helemaal  noordelijk  (bovenin)  en  zuidelijk  (onderin)  is  ongeveer  600  meter.
Geelgekleurd terrein is bouwland, weiland en hooiland. Groengekleurd terrein is bos en hakhout. Links bovenin
ligt het Scholtenbroek, bezit van het landgoed Oosterhof.

Waander ten Heggeler bezit rond 1832 behalve twee woningen en een watermolen voor het malen van koren, 
heel wat vierkante meters bouwland, hooiland, weideland, bossen en wat heide.

Het huis of kasteel Hagmolen is dan allang vervangen door tuinen (nrs 532, 533 en 535). De grachten zijn nog 
wel duidelijk te herkennen op deze kaart. De gracht is ongeveer 100 meter lang en vijftig meter breed. De 
Hagmolen bij Bentelo ligt op een bijzonder strategische plek. Drie marken komen hier samen bij een grote beek. 
De Grote Boermarke van Delden, de marke Bentelo en de marke Wiene (Kotwijk en Weddehoen) komen samen 
bij de wegen tussen Delden en Neede en Beckum en Hengevelde.
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Op deze gekantelde kaart (het noorden is links) is het bezit van Waander ten Heggeler geel (bouwland) gekleurd.
Dit deel ligt in de Grote Boermarke van Delden. Rechts is de Hagmolen in de Hagmolenbeek aangegeven.

Het oostelijk gelegen terrein naast De Hagmolen. Ook hier heeft Waander ten Heggeler grond en een woning (nr
235) in eigendom. Geel is bouwland en groen bos. De weg tussen Delden en Neede loopt hier precies langs de
rand  van  dit  kaartje  van  noord  naar  zuid.  De  afstand  tussen  de  weg  Neede  -  Delden  en  De Hagmolen  is
vierhonderd meter.
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De marke Bentelo is voor een deel bezit van Waander ten Heggeler. Geel is hooiland, bouwland met weiland en 
grasgrond met bomen. Groen is bos en hakhout. Oranje is heide met houtgewas. Het terrein met de nummer 7 is 
bezit van Maria Cornelia van Wassenaer op kasteel Twickel. De stichting Twickel bezit vandaag de dag een deel
van de eigendommen van Waander ten Heggeler.
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Het rode kruisje op de kaart hier boven geeft de plek aan waar het kasteel Hagmolen ooit heeft gestaan. Op deze
kaart uit 1881 en 1882 (herzien in 1903) zijn de grachten verdwenen. Ter oriëntatie, op de plek van boerderij De
Pol  in  Bentelo  staat  nu sportzaal  De Pol.  Op deze  kaart  staat  een  fout.  Zustershoek  moet  zijn  Zutershoek
(Suetershoek). Bron kaart: Historische Atlas van Overijssel. Bron kaarten: kadastrale atlas Overijssel uit 1832
van Ambt en Stad Delden en de fotos zijn van Marcel Tettero.

Een aantal bijzondere vondsten is in augustus 1982 aan het licht gekomen toen een groep archeologen onder
leiding van directeur A.L. Hulshoff van het Rijkmuseum Twente op de plek van de havezate Hachmeule een
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groot gat in de bodem maakte. Een kinderschoen van leer, een vingerhoed van messing, houten borden, een lepel
van  tin  en  veel  blauwgrijs  aardewerk  lagen  in  de  gracht,  aan  de  zuidzijde  van  de  hoofdburcht.  Hier  was
vermoedelijk de keuken.  De scherven zijn uit de zestiende eeuw. Twee pispotten met urineafzetting zijn ook
veiliggesteld. De edelmanswoning die Johan van Barmentlo in 1494 liet bouwen, is in de achtenzeventig jaar
daarna intensief bewoond. Aan de hand van de funderingspalen concluderen archeologen dat het huis aan de
zuid-oost zijde van de hoofdburcht stond en L-vormig was. De bodem van de grachten lagen 1,5 tot 2,2 meter
onder het huidige maaiveld. 

De  archeologen  vonden  Bentheimer  zandstenen  met  een  lengte  van  vier  meter.  Dit  was  een  deel  van  de
fundering. Bijna alle stenen zijn hergebruikt bij de bouw van nieuwe boerderijen in de omgeving. Ook vonden
zij  kloostermoppen,  dakpannen en  gesneden  vensterglas  in  de kleuren  lichtgroen,  blauw en  rood.  Ook een
drinkglas van blauwgroen waldglas kwam naar boven en een berkemeier* met noppen op de stam uit de eerste
helft van de zestiende eeuw.

Diederik Bente schreef zijn doctoraal scriptie over de middeleeuwse archeologische opgraving in Bentelo. Hij
concludeerde dat de Hachmeule zeker één vertrek telde met een gewelf. De naam Hagmolen zou de ligging van
de molen weergeven. Een hag is een bebosde plek of een met kreupelhout voorziene plaats. (bron: Verwijs en
Verdam).

Rond 1330 of 1340 hoort de Hagmolen bij de Hof te Weddehoen (Wiene) in het kerspel (parochie) Delden (bron
Muller 1889-1891).  In  Twente zijn dan zes hoven (bezit  van de bisschop):  Oldenzaal,  Ootmarsum, Delden,
Weddehoen, Borne en Goor. De Hagmolen is in de veertiende eeuw een kamerlinggoed of keurmedigen. Alleen
met toestemming van de heer mochten de bewoners trouwen. Na overlijden van de bewoners krijgt de heer het
beste goed uit de nalatenschap. (bron Aalbers 1974).

De Hagmolen begon als katerstede, wat betekent dat de bewoners slechts beperkt gebruik mogen maken van de
woeste, ongedeelde gronden van de marke. Boeren maakten plaggen van de woeste heidegrond en vermengden
dat met mest van de dieren om de grond mee te bemesten.

De Hagmolen groeide uit tot huys, hof en zaalstede en werd vanaf 1580 zelfs een havezate. Dat betekende dat de
bewoner zitting heeft in de Ridderschap en Steden, de voorloper van provinciale staten. Het jaar 1581 was een
rampjaar voor de Hachmeule. Het beleg van het staatse Lochem begon. Bijna dagelijks trokken Spaanse troepen
langs  de  Hagmolen  dat  geconfisceerd  is  omdat  de  bewoner,  Herman  van  Welveld,  staatsgezind  was.  De
watermolens zijn verwoest, het graan gestolen en de grond onbebouwd.
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Aan de zuid- en oostzijde (onder en rechts) van de huisplaats zijn funderingspalen gevonden. Aan de westzijde
(links) zijn veel spullen uit de zestiende eeuw aan het licht gekomen.
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Het liggende glas aan de linkerkant is een berkemeier, het glas rechts is een roemer.

*Een berkemeier is een type drinkglas dat bestaat uit een brede, cilindervormige holle stam en een 
trechtervormige kelk.

De vorm is afgeleid van een houten drinkbeker, die gemaakt werd van een dikke berkentak of berkemei, en ook
de noppen op de stam van het glas verwijzen naar de knoestige zijtakken. Anderen menen dat de noppen een
middel zijn om de grip op het glas te verstevigen, dit was van belang omdat toentertijd vorken nog geen gemeen
goed waren, en de handen van de eter zodoende vaak vet en gliberig waren.

De berkemeyer is verwant aan de roemer, maar de laatste heeft een bolle kelk.

Berkemeyerglazen  werden  oorspronkelijk  in  Duitsland  vervaardigd,  en  wel  sedert  de  vijftiende  eeuw.  Ook
tegenwoordig  worden  ze  nog  gefabriceerd.  Het  oorspronkelijke  materiaal  noemde  men bosglas,  daar  de
glasovens in bosrijke gebieden lagen waar voldoende houtskool voorhanden was. Dit glas was groenig van kleur
door verontreinigingen met ijzerverbindingen.

Godsdienst van onze heidense voorouders

Uit de oudere en jongere Edda is ons de godenleer der Germaansche stammen en dus ook van onze voorouders
bekend geworden.  De oudste God der Germanen is Guodan, d. i.  het  hoogste goed.  Hij  wordt ook Alfadur
genoemd en is slechts een God, de Vader, Schepper en Onderhouder der wereld. Aan deze oudste eenvoudige
leer van omen God sloot zich later een sterrendienst  aan, die tot het vereren van vele goden leidde. Hertha
(aarde) werd de groote godenmoeder en de zeven hoofdgesternten noemde men haar zonen. Thuisko (de zon),
Mannus (de maan), Erich (Mercurius), Wodan (Jupiter), Thor (Mars), Freya (Venus), Same (Saturnus) gaven
hun namen aan de zeven dagen der week. Evenzo ontstonden uit de twaalf tekenen van de dierenriem, of uit de
twaalf  maanden  de  twaalf  Asen  of  hoofdgoden.  Al  deze  goden  begon  men langzamerhand  niet  moor  voor
sterren, maar voor helden to houden, door de Germaansche aarde voortgebracht. De Edda verhaalt het volgende :
In den beginne was er een bodemlooze afgrond zonder beweging on zonder vorm. Toen liet Alfadur daarover
zijn blik gaan en die blik deelde den Chaos in twee rijken : Muspelheim on Niffelheim, het rijk des lichts on het
rijk der duisternis en des novels. Er viol daarop een vonk van Muspelheim af, die vonk ontkiemde on het eerste
levende wezen ontstond daaruit, Ymer, de booze reus, die gevoed werd door de koe, Audumbla, dezelfde, die
ook den eersten man, Bure, uit eenen steen lekte. Van Bure stammen vervolgens eerst de goden Odin, diens gade
Freya  (de  godin  der  huismoeders)  en  de  twaalf  Asen  met  hunne  vrouwen  af.  Onder  die  is  de  geweldige
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dondergod Thor met den hamer, Braga, de god der dichtkunst, Saga, de godin der geschiedenis, de krljgshaftige
Tyr,  de schoone Balder,  Gefion, de godin der onschuld, Reimdal, de wachter des hemels, die zelfs het Bras
hoorde groeien, enz. De Asen doodden nu den reus Ymer on schiepen uit zljn lijk de wereld. De beenderen
werden rotsen ; de haren boomen ; het vleesch aarde; het blood zee; de schedel hemel ; de hersenen wolken ; de
wenkbrauwen woningen der menschen. Vonken uit Muspelheim vormden de sterren. De reusin Natt (nacht) en
de Dag reisden voortaan in vierentwintig uur de wereld rond met schuimende rossen. Aan de einden der wereld
zitten vier dwergen Noorden, Oosten, Westen en Zuiden. In het Noorden houdt zich bovendien een reus op, die
de doden verslindt : hij heeft een arendsgestalte en veroorzaakt door het klappen zljner vleugels de storm. Er zijn
negen hemelen en negen aarden. In de onderste woont de vurige Loke, de verleider. Bij hem is de godin Hel met
haar  grimmig gelaat.  Hare  mooning is dodenvertrek;  hare  tafel  Versmachter;  haar  mes is  honger;  haar  bed
krankheid; hare huishoudster droefheid. De Goden daalden uit hun hemelburcht Asgard op de regenboog naar de
aarde en de eerste mensen werden uit blokken aan de zee geschapen en heetten Ask en Embla (Esch en Els). Van
nu af schiet de wereldboom zijn geweldige takken uit. Drie Nornen of Godinnen van de floodlots- begieten die
dagelijks;  zij  zijn  het  verleden,  het  tegenwoordige  en  het  toekomende.  Deze  es,  Ygdrasil,  wortelt  diep  in
Niffelheim en van onderen knaagt een draak aan zijn wortels. Zijn kruin verheft zich naar Muspelheim en op het
hoogste punt zit een arend. Een eekhoorn loopt gedurig de stam op en af, om tweedracht te stichten tussen de
arend en de draak. De bestemming van de mens is, om trouw en dapper te zijn. Slechts de dood in de strijd of in
de golven der zee leidt tot de zaligheid. In de slag zoeken de ernstige godenmaagden, de Walkyren, onzichtbaar
de helden uit, die vallen moeten. Deze komen naar Walhalla, alwaar dagelijks gevochten wordt tot de middag en
dan volgen drinkgelagen en scaldengezang. Eenmaal verandert alles. Niet slechts de mensen, maar ook de goden
zondigen, omdat zij gemeenschap hebben met de boze reus uit Ymers oude geslacht. Daarom worden zij verlaten
door het inwendige licht, dat uit Muspelheim vloeit. Odin zelf verliest zijn toverkracht, waardoor hij heerser
werd;  Freijs  verliest  zljn  zwaard;  Tijs  zijn  hand.  De  boze  Loke  verleidt  alle  bewoners  van  de  hemels;  de
onschuldigsten en mooisten echter, die in het goede standvastig blljven, brengt hij om met list. Nu richten zich
eindelijk de goden weer op. Loke wordt diep in de aarde in een hol geboeid, waarvan de bodem met slangen
bedekt is, de muren door ondoordringbare giftstromen bespoeld worden. Maar Loke schudt zich ; daar beeft de
aarde; Hela opent een ontzaggelijke grote afgrond en voert de ijsreuzen in de strijd. Maar ook de hemel scheurt
en Surtur, de eerste lichtgod na Alfadur, vaart in vlammen naar beneden. Lang en vol heldenmoed zullen de
Goden worstelen.  Maar uiteindelljk zullen zij moeten onderdoen voor de kracht van het water en het vuur en in
een ontzettend groten wereldbrand verdwijnen. En deze godenrook zal het einde der wereld zijn; maar dan zal
Alfadur een nieuwe aarde en een nieuwe hemel scheppen, waarin geen zonde en geen kwaad meer zijn zal. Bron:
J. Kuiper.

Begrafenisstoet vanuit Breklenkamp op weg naar de 
protestantse begraafplaats in Ootmarsum
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Hindrik Jan Christian Bergman (geb. Uelsen 13-01-1850; overl. 17-07-1934). Gehuwd met Berendtien Heesman
(geb.  25-01-1856 in Grasdorf;  overl.  26-11-1922).  Zij  werden  beiden  begraven  in Ootmarsum op het  N.H.
kerkhof. Hindrik Jan Christian Bergman was een zoon van Jeremias Bergman en Jenne Rotman uit Uelsen. In
1853 geadopteerd door zijn oom Peter Rotman in Breklenkamp op erve Rotman. In militaire dienst van 1870 tot
19-04-1872 tijdens de bezetting van Elzas-Lotharingen. De kist staat  op een boerenwagen getrokken door 2
paarden. Er achter lopen de familie en noabers; allen mannen. Aan het huis links een weelderige druivenrank.
Trefwoord specifiek: begrafenis, begrafenis Hindrik Jan Christian Bergman (Breklenkamp 27 “Rotman”).

Jubileumkrant 1968
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I.v.m. haar 50-jarig jubileum heeft de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker een jubileumkrant met
authentieke nieuwsberichten uit het jaar 1968 uitgegeven. Deze 12 pagina's tellende Tubantia is samengesteld uit
tientallen berichten uit ruim 100 originele krantenpagina's uit 1968 die wij bij het Historisch Centrum Overijssel
in Zwolle hebben gescand.

Geschiedenis van de Jongelingsvereniging “De Heere
is onze banier”

Het  gebouwtje  aan  de  Schapendijk  31  van  de  Jongelingsvereniging  “De  Heere  is  onze  banier”het  werd
afgebroken in 1985.

Geschiedenis van de Gereformeerde Jongelingsvereniging De Heere is onze banier! Deze kikkerfrisse jeugdclub
 ‘Immanuel’  is  nu  het  enige  nog  levende  overblijfsel  van  het  christelijke  jeugdwerk  van  weleer  in  de
buurtschappen.  In  zijn  historisch  overzicht  ‘Geschiedenis  van  de  Jongelingsvereniging  op  Gereformeerde
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Grondslag ‘De Heere is onze banier’ te Notter’ , beschrijft de heer D.(Dirk) ter Steege het ontstaan van het
christelijke jeugdverenigingswerk in Notter en Zuna. Van zijn door noeste vlijt tot stand gekomen historisch
overzicht maak ik graag, en met zijn toestemming, gebruik om ook in dit boek hiervan iets vast te leggen.

“Omstreeks 1890 is onder leiding van G.J.   ter Avest ( Jennekes Gerrit Jan ) in de boerderij van de Bisschop,
later Holsappel, enkele keren vergaderd met het doel een Hervormde Jongelingsvereniging op te richten. Enkele
bezoekers  o.a.  G.J.  van  de  Haar,  B.  Beldman  en  F.J.  Lohuis  wensten  een  vereniging  op  Gereformeerde
Grondslag en met deze opzet ging de meerderheid, ook van Hervormde zijde, akkoord.

De eerste  aanwezige  notulen zijn  gedateerd  6 april  1894,  maar  vermelden  ook de goedkeuring van eerdere
notulen.”

Schrijft  Dirk  ter  Steege  in  zijn  bijna  twintig  bladzijden  tellend  resumé  van  de  nog  voor  handen  zijnde
notulenboeken.  Het  is  dus  niet  exact  vast  te  stellen  wanneer  de  oprichtingsdatum was.  Op grond  van  zijn
naspeuringen vermoedt Dirk dat deze datum moet liggen in de buurt van begin 1894 of eind 1893.

“De voorzitter  van de vereniging was G.J.  van de Haar en de secretaris  F.J. Lohuis.  Op 6 april 1894 werd
gelezen door G.H. Beverdam Genesis 10 en hebben datzelfde hoofdstuk verhandelt. Dat besproken hebbende
heeft G. ten Seldam en G.J. Alferink elk een Bijbelopstel voorgedragen, eindelijk is vraag afgehandeld waar men
vorige keer niet eens denkenswijze over was”,

aldus de letterlijke tekst van de notulen.

Er  werd  vergaderd  bij  van  de  Haar  aan  huis  op  zaterdagavond  van  8  tot  10  uur.  Als  in  mei  1894  de
werkzaamheden op de boerderijen toenemen, wordt besloten om slechts één uur te vergaderen van 9 tot 10 uur.
Dat de vereniging al langer bestond, blijkt uit het feit, dat ze al begunstigers had. De notulen vermelden de
aanwezigheid van een begunstiger. Bij en door van de Haar werd ook catechisatie gegeven aan de Hervormde en
Gereformeerde Jeugd “,  citeren we uit het genoemde overzicht en vervolgen:

“Men kon al lid worden op 13-jarige leeftijd en was dan lid als minderjarige. Ook in de contributie werd er
rekening mee gehouden: de meerderjarigen betaalden 5 cent en de minderjarigen 4 cent.”

Er is variatie in de vergaderingen. De ene bijeenkomst wordt een gedeelte uit de Bijbel besproken, de volgende
vergadering komt een opstel met vragen aan de orde.

Ieder  jaar  staat  een  jaarvergadering  op  de  planning.  Dit  feestelijk  gebeuren  houdt  men  volgens  Dirk
waarschijnlijk in de Openbare School van meester van Kregten, de school die later tot het verenigingsgebouw
‘Irene’  wordt  omgebouwd.  Op een  jaarvergadering wordt  een  feestrede  uitgesproken door bijvoorbeeld  Ds.
Oudendag of meester Bruggink uit Rijssen. Voordrachten en samenspraken staan ook geprogrammeerd. Op deze
jaarvergaderingen zijn de begunstigers uiteraard ook welkom, evenals afgevaardigden van verenigingen uit de
omgeving van Notter en Zuna. Plaatsen die een uitnodiging ontvangen, zijn onder andere:   Rijssen, Nijverdal,
Kollenstaart (Hulsen) ,Wierden, Enter, Holten, Daarle en Almelo. Deze verenigingen sturen Notter ook bericht
om te komen op hún jaarvergaderingen. Zo vinden er uitwisselingen plaats en ontmoet men gelijkgezinden. Men
is zeer trouw in het gehoor geven aan de convocaties! Niet alleen de eigen plaatselijke groep is van belang, ook
het in een groter verband opgenomen te zijn, wordt als stimulerend  en verrijkend ervaren.

“Op de ledenlijst van 15 september 1906 staan als lid vermeld:

G.J. van de Haar, G.H. Beverdam, H.J. Wibbelink, G.J. ter Avest, G.J. Hietland, F.J. Wessels, A.J. Wessels, J.
Hofman,  J.  Schuitemaker,  E.  Beltman,  H.J.  Beltman,  G.H.  Brinks,  J.H.  Lammers,  H.J.  Lammers,  Mannes
Wolters, H.J. Loohuis, W. Lichtenberg.” 
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Hier begon de Jongelingsvereniging rond 1890, het erve Holsappel ( foto Jan Lohuis).

 De vereniging krijgt met een zekere regelmaat bezoek namens de ring Almelo. Op 13 maart 1909 komen drie
leden van de vereniging uit Holten en vragen of de Notterse vereniging zich wil aansluiten bij de bond van
Gereformeerde Jongelingsverenigingen. De voorzitter antwoordt de Holtenaren dat er later besloten zal worden .
Eerst op 27 december 1922 wordt de vereniging lid van de bond. Ondanks dat de J.V. geen lid was, bleef de
onderlinge band met de genabuurde verenigingen bestaan. Er was wel een onderlinge band, maar geen bond.

In 1909 wordt op 21 mei een vergadering belegd over het oprichten van een verenigingsgebouwtje in Notter. In
Nijverdal aan de Koersendijk staat een noodkerkje dat te koop is. Dit gebouwtje wordt gekocht en zal door het
lid en timmerman  Jan Hofman in elkaar worden gezet op een stukje grond dat voorzitter van de Haar gratis ter
beschikking stelt.

Op 1 september 1909 vergaderen de leden in het nieuwe lokaal samen met de begunstigers. Er moet uiteindelijk
liefst f. 360,-- op tafel gelegd worden voor de bouw. Dit bedrag wijkt ten nadele van de vereniging af van de
opgevraagde prijsopgave.  De hogere prijs wordt veroorzaakt door duurdere materialen en een hoger loon voor
de opzichter. Jan Hofman zorgt ook voor een paar ijzeren palen die 40 cent per stuk kosten! Hieraan wordt een
bord bevestigd met het opschrift: ‘Gebouw der Geref. Jongelingsvereeniging  ‘Eén is uw Meester’.

Drie weken na de oprichtingsvergadering wordt op 23 september 1909 het ‘lokaal’ officieel in gebruik genomen.
Tijdens deze bijeenkomst wordt de voorzitter, die al 16 jaar zich had ingespannen voor het jongelingenwerk en
hiervoor zijn huis hiervoor steeds gastvrij had open gesteld, zeer hartelijk bedankt.

In het ‘Groene gebouwtje’ leent men ook christelijke en dus geen ‘zedeloze’ boeken uit.

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door G.J. van de Haar - voorzitter, F.J. Wessels - secretaris, H.J.
Wibbelink - penningmeester en J. Schuitemaker - bibliothecaris.

 In 1922 besluit Notter zich aan te sluiten bij de Gereformeerde Jongelingsbond. Enkele leden zeggen hierdoor
hun lidmaatschap op. Aan de uitnodigingen van de genabuurde verenigingen wordt steeds gehoor gegeven en
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speelt gelukkigerwijs de hervormde of gereformeerde signatuur geen enkele rol. Voor het eerst gaat men uit
Notter naar de ‘Ringafdelingen’ te Zwolle.

De aansluiting bij de Bond houdt ook in, dat er verandering optreedt in de keuze van de onderwerpen. Er worden
schetsen gebruikt uit Gewijde Geschiedenis en Geloofsbelijdenis voor het houden van de inleidingen. Maar ook
onderwerpen over kerkgeschiedenis,  vaderlandse geschiedenis  en  de christelijke politieke beginselen van de
A.R.P. worden geagendeerd.

     In 1925, op 28 februari,  neemt G.J. van de Haar afscheid als voorzitter van de jongelingsvereniging. Het
toenmalige hoofd van de School met den Bijbel, meester Tillema, spreekt hem een dankwoord toe.

In 1927 houden de leden van de J.V. en de M.V. een gecombineerd jaarfeest.

 Tussen Notter en Rijssen is de samenwerking niet hecht en daarom vraagt Rijssen aan Notter een commissie te
vormen die het jaarfeest zal organiseren. De Notterianen  hebben echter geen behoefte hierin zitting te nemen,
gezien de geringe animo die men het voorgaande jaar heeft getoond voor zo’n avond.

“Ook in de Hervormde kerk zijn verschillende J.V.’s: de Hervormde J.V. en de Chr. J.V.”, concludeert Dirk ter
Steege op grond van uitnodigingen van de Herv. J.V. te Nijverdal en de C.J.V. te Hoge Hexel, die hij in de
notulen tegenkwam, “de band die al jaren bestond, is door de aansluiting bij de Gereformeerde Jongelingsbond
niet verbroken.”

 In 1931 komt vanuit Rijssen het verzoek aan de Gereformeerde Jeugdcentrale deel te nemen, hetgeen geschiedt.

Jammer is het, dat onder andere het notulenboek van 18 mei 1938 tot 18 december 1940 zoek is. Over het
beleven van het begin van de oorlog door de J.V.-ers valt daardoor niets te lezen. Op 15 juli 1942 vergadert men
voorlopig  -  zo  schijnt  het!  -  voor  de  laatste  keer  als  G.J.V.  De  bezetter  verbiedt  in  ons  land  dit  soort
bijeenkomsten. Maar onder een andere noemer,  namelijk het  geven van catechisatie,  gaat  onder leiding van
broeder R. Bosma het verenigingswerk toch door!

Op 21 maart 1945 komen de leden bijeen in een speciale vergadering om te spreken over een Gebouw voor
Christelijke Belangen. De initiatiefnemer is het bestuur van de School met den Bijbel. De Coöperatieve Aan- en
Verkoopvereniging Notter-Zuna ( in het taalgebruik: de Boerenbond) die de oude Openbare Lagere School van
meester van Kregten in haar bezit heeft, wil deze door verkoop aan de gemeenschap beschikbaar stellen.

De schoolvereniging wordt eigenaar van het gebouw. Het bestuur van het Gebouw wordt gevormd door enkele
schoolbestuursleden en leden van plaatselijke verenigingen.

Het  gemeenschappelijk  belang  prevaleert  boven het  groepsbelang.  Wanneer  straks  het  Christelijke  Notterse
jeugdwerk ook in de oude school een plaats krijgt, zal het ‘Groene Gebouwtje’ overbodig worden en verdwijnen.
Deze keuze van het gemeenschappelijke boven een deelbelang tekent de mentaliteit van de buurtgenoten. Buiten
het Notterse en Zunase leefgebied hoort men tot op de dag van vandaag de mensen dikwijls positief over deze
welwillende houding spreken. Eendracht maakt macht.

Op 2 mei 1945 pakt de J.V. na een gedwongen rustperiode van enkele jaren de vergaderdraad op. H.J.Wessels
blijft op verzoek van de leden voorlopig aan als voorzitter, hoewel hij aftredend is. Het verenigingswerk moet
weer in gang worden gezet. Tot  27 maart 1946 presideert Henk Wessels de vergaderingen.

“Door  de  vereniging,  samen  met  Rijssen,  is  samenwerking  gezocht  met  de  hervormde  jeugdvereniging  in
Rijssen, maar dit is niet gelukt, omdat de hervormde vereniging meer een evangeliserend karakter draagt en dit
niet in ons J.V.-werk thuis hoort, aldus de notulen. In de vergadering van 4 juni worden met de M.V. de statuten
van het op te richten Gebouw van Christelijke Belangen per artikel besproken. Meester van den Berg (Hoofd van
de School met den Bijbel ) komt nog enige toelichting geven.”

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door G.J. van de Haar - voorzitter, F.J. Wessels - secretaris, H.J.
Wibbelink - penningmeester en J. Schuitemaker - bibliothecaris.
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In 1922 besluit Notter zich aan te sluiten bij de Gereformeerde Jongelingsbond. Enkele leden zeggen hierdoor
hun lidmaatschap op. Aan de uitnodigingen van de genabuurde verenigingen wordt steeds gehoor gegeven en
speelt gelukkigerwijs de hervormde of gereformeerde signatuur geen enkele rol. Voor het eerst gaat men uit
Notter naar de ‘Ringafdelingen’ te Zwolle.

De aansluiting bij de Bond houdt ook in, dat er verandering optreedt in de keuze van de onderwerpen. Er worden
schetsen gebruikt uit Gewijde Geschiedenis en Geloofsbelijdenis voor het houden van de inleidingen. Maar ook
onderwerpen over kerkgeschiedenis,  vaderlandse geschiedenis  en  de christelijke politieke beginselen van de
A.R.P. worden geagendeerd.

In  1925,  op 28 februari,  neemt  G.J.  van  de  Haar  afscheid  als  voorzitter  van  de jongelingsvereniging.  Het
toenmalige hoofd van de School met den Bijbel, meester Tillema, spreekt hem een dankwoord toe.

In 1927 houden de leden van de J.V. en de M.V. een gecombineerd jaarfeest.

Tussen Notter en Rijssen is de samenwerking niet hecht en daarom vraagt Rijssen aan Notter een commissie te
vormen die het jaarfeest zal organiseren. De Notterianen  hebben echter geen behoefte hierin zitting te nemen,
gezien de geringe animo die men het voorgaande jaar heeft getoond voor zo’n avond.

 “Ook in de Hervormde kerk zijn verschillende J.V.’s: de Hervormde J.V. en de Chr. J.V.”, concludeert Dirk ter
Steege op grond van uitnodigingen van de Herv. J.V. te Nijverdal en de C.J.V. te Hoge Hexel, die hij in de
notulen tegenkwam, “de band die al jaren bestond, is door de aansluiting bij de Gereformeerde Jongelingsbond
niet verbroken.”

In 1931 komt vanuit Rijssen het verzoek aan de Gereformeerde Jeugdcentrale deel te nemen, hetgeen geschiedt.

Jammer is het, dat onder andere het notulenboek van 18 mei 1938 tot 18 december 1940 zoek is. Over het
beleven van het begin van de oorlog door de J.V.-ers valt daardoor niets te lezen. Op 15 juli 1942 vergadert men
voorlopig  -  zo  schijnt  het!  -  voor  de  laatste  keer  als  G.J.V.  De  bezetter  verbiedt  in  ons  land  dit  soort
bijeenkomsten. Maar onder een andere noemer,  namelijk het  geven van catechisatie,  gaat  onder leiding van
broeder R. Bosma het verenigingswerk toch door!

 Op 21 maart 1945 komen de leden bijeen in een speciale vergadering om te spreken over een Gebouw voor
Christelijke Belangen. De initiatiefnemer is het bestuur van de School met den Bijbel. De Coöperatieve Aan- en
Verkoopvereniging Notter-Zuna ( in het taalgebruik: de Boerenbond) die de oude Openbare Lagere School van
meester van Kregten in haar bezit heeft, wil deze door verkoop aan de gemeenschap beschikbaar stellen.

De schoolvereniging wordt eigenaar van het gebouw. Het bestuur van het Gebouw wordt gevormd door enkele
schoolbestuursleden en leden van plaatselijke verenigingen.

Het  gemeenschappelijk  belang  prevaleert  boven het  groepsbelang.  Wanneer  straks  het  Christelijke  Notterse
jeugdwerk ook in de oude school een plaats krijgt, zal het ‘Groene Gebouwtje’ overbodig worden en verdwijnen.
Deze keuze van het gemeenschappelijke boven een deelbelang tekent de mentaliteit van de buurtgenoten. Buiten
het Notterse en Zunase leefgebied hoort men tot op de dag van vandaag de mensen dikwijls positief over deze
welwillende houding spreken. Eendracht maakt macht.

Op 2 mei 1945 pakt de J.V. na een gedwongen rustperiode van enkele jaren de vergaderdraad op. H.J.Wessels
blijft op verzoek van de leden voorlopig aan als voorzitter, hoewel hij aftredend is. Het verenigingswerk moet
weer in gang worden gezet. Tot  27 maart 1946 presideert Henk Wessels de vergaderingen.

“Door  de  vereniging,  samen  met  Rijssen,  is  samenwerking  gezocht  met  de  hervormde  jeugdvereniging  in
Rijssen, maar dit is niet gelukt, omdat de hervormde vereniging meer een evangeliserend karakter draagt en dit
niet in ons J.V.-werk thuis hoort, aldus de notulen. In de vergadering van 4 juni worden met de M.V. de statuten
van het op te richten Gebouw van Christelijke Belangen per artikel besproken. Meester van den Berg (Hoofd van
de School met den Bijbel ) komt nog enige toelichting geven.”
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Het verslag op de jaarvergadering van 19 maart 1948 vermeldt de Bondsdag te Groningen van de J.V. en M.V.
Er zijn meer dan 10.000 jongeren op komen dagen! In 1951 prijken 37 namen van leden op de ledenlijst! Door
dit grote aantal wordt de J.V. gesplitst in een woensdag- en zondaggroep. Wel houden beide delen één bestuur.
Op woensdag komen twee onderwerpen aan de orde en op zondag, na kerktijd, één. Uitnodigingen voor een
A.R.-  of  C.B.T.B.-bijeenkomst  komen op de  J.V.  als  vanzelfsprekend  ter  tafel  en worden  insgelijks  trouw
bezocht. In 1953 is de bodem van de kas te zien. De oorzaak ligt in de terugloop van het aantal leden met 10 en
dat scheelt maar liefst 100 gulden.

 Dirk ter Steege: “De exploitatie van het gebouwtje komt geheel voor rekening van de J.V., die ook zorg draagt
voor de brandstof. De mannenvereniging betaalt f. 10,-- per jaar huur en ook de M.V. en de vrouwenvereniging
betalen  een  geringe  huur.  Door  de  Gereformeerde  Kerk  van  Rijssen  wordt  niets  in  de  exploitatiekosten
bijgedragen,  want Notter kan zich zelf wel redden.  De toezegging bij oprichting van de vereniging van het
Gebouw van Chr. belangen om daar te vergaderen is niet tot uitvoer gebracht. In de notulen is daarover nooit
meer iets vermeld.”

Secretaris H. ter Avest A.J. zn (van ’t Hol) maakte jaarlijks uitgebreide op rijm gezette jaarverslagen en over het
jaar 1951/52 is door Henk Jansen nog een extra verslag in de vorm van een notariële acte gemaakt,  die als
toneelstuk werd opgevoerd en werd getekend door alle bestuursleden.”  In 1954 is het ledental nog slechts 15. In
Notter vindt geen nieuwbouw plaats en de dubbelbuurtschap ziet steeds meer potentiële leden door huwelijk en
door werk verhuizen.

Voorzitter Herman van de Riet stelt op 17 september 1958 voor het bestuur van de jongelingsvereniging in te
krimpen, omdat er zo weinig leden zijn. Ook besluit men op deze vergadering om te collecteren om nieuwe
Bijbels in de nieuwe vertaling  (N.B.G.) aan te schaffen, het jaarfeest te houden en een schoonmaak uit te voeren
rond het gebouw.

“Het notulenboek stopt 10 febr.  1960 om vervolgens in het notulenboek van de M.V. te vervolgen met een
verslag van een gecombineerde vergadering op 3 mei in 1960, waarin het besluit vermeld wordt om met ingang
van het volgende seizoen samen verder te gaan als G.J.V. Het ledental  van beide verenigingen is te gering om
nog afzonderlijk te vergaderen. Op 26 oktober 1960 wordt de 1e  vergadering gehouden, waarin ook E. Altena
aanwezig is, wegens zorg om het voortbestaan van de verenigingen. Op deze vergadering waren 8 heren en 2
dames aanwezig. E. Altena wil zich met H. van de Riet en B. Beldman inzetten om nieuwe leden te werven voor
de G.J.V.”

De ledenwerfactie werpt zijn vruchten af, want op zondag 19 november 1961 kunnen maar liefst zes nieuwe
leden worden ingeschreven. Het nieuwe bestuur op 17 december 1961 ziet er als volgt uit: Freek Beldman –
voorzitter,  Henk  van  de  Riet  H.J.  zn  –  2e  voorzitter,  Jannie  ter  Avest  –  secretaresse,  Freek  Altena  –
penningmeester, Jannie Harmsen – algemeen adjunct. Namens het streekverband komen ook afgevaardigden om
de band levendig te houden. De predikant van de Gereformeerde Kerk, Ds.Brinkman, komt - indien het werk het
hem toestaat - jaarlijks de Notterse G.J.V. bezoeken.  Als voorzitter Dinant Brinks in oktober 1969 als voorzitter
afscheid neemt van het jeugdwerk, wordt besloten dat Leo Harmsen, Dora en Gerrit Hietland bij toerbeurt de
vergaderingen zullen leiden. Voor de studie wordt de schets Combo gebruikt. Een keur aan onderwerpen biedt
dit werkmateriaal. “De vorming van de jeugd voor kerk, staat en maatschappij is vanaf de oprichting het doel
geweest.  Voor de kerk is de groei in het geloof,  de kennis van het Woord van God noodzakelijk. Met deze
achtergrond kun je een taak  in staat en maatschappij volbrengen”, schrijft Dirk. In januari 1971 wordt het geheel
gerenoveerde gebouwtje weer als vergaderrruimte gebruikt. Het triobestuur van 1969 treedt af en wordt in 1971
vervangen door Fenny Lammers, haar neef Henk Lammers en Bert Hietland. De G.J.V. van Rijssen vraagt om
met Notter na de kerkdienst gezamenlijk te vergaderen. Het bestuur voelt hier niet voor.

“Op  8  mei  1976  wordt  in  Gebouw  Irene  een  feestavond  gehouden  samen  met  de  Mannen-  en
Vrouwenvereniging onder de titel 140 jaar Geref. verenigingsleven in Notter-Zuna. 3 jubilea: verlaat 80-jarig
jubileum J.V./G.J.V., 35 jaar Mannenver. en 25 jaar Vrouwenver. Iedere vereniging moet 4 bijdragen leveren.
Het is een prachtig feest geworden!”

In 1978 wordt het bestuur als volgt samengesteld: Voorzitters: Jan Webbink, Gerrit Lammers (Notterweg) en
Annie Hietland. Sekretaresse: Ina Wessels. Penningmeesteresse: Janneke Lammers. Meteen aan het begin van
het seizoen betalen de leden 25 gulden ineens. Dirk besluit zijn historisch overzicht met:
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“In het jaarboekje van de kerk 1980/1981 wordt voor het laatst de G.J.V. in Notter vermeld en in dat seizoen zal
er wel besloten zijn om samen te gaan met de G.J.V. van Rijssen” , veronderstelt Dirk en vervolgt: “er is dus ca
87 jaar gereformeerd jeugdwerk in Notter geweest. Het heeft velen gevormd in hun geloof en naar menselijke
waarneming is helaas niet al het gezaaide zaad tot wasdom gekomen. Maar gelukkig ziet een mens alleen de
buitenkant, maar God kent het hart en Hij heeft zich in de doop met allen verbonden.” Bron: Veerkaant in nen
dreehook van Harry Strieks.

Enschede 

Men gaat er van uit dat Enschede is ontstaan door de aanwezigheid van een Doomhof. Een Doom was een zeer
machtig man. Hij was niet alleen een markrichter. Maar hij was ook een priester van een Saksische godsdienst.
De cultusplaats heeft mogelijk gelegen op de plaats waar nu de oude Grote Kerk op de Markt staat. Richting de
Langestraat lag de Doomhof. Op de foto op de voorgrond de woning van de Doom. Op de achtergrond in de
verte de nog enigzins rokende cultusplaats.

Wanneer de kerk in Enschede is gesticht  is niet bekend. Ook wie in Enschede het evangelie heeft gebracht
evenmin. Verschillende medewerkers van Willibrord zijn in deze streken werkzaam geweest. We schreven het al
Lebuïnus en Marcellinus, maar ook de beide medewerkers met dezelfde namen Ewald of Ewaldus. Het is niet
bekend of dit  broers  waren.  Deze twee hebben gewerkt  onder de Saksen in Twente.  Daarna  zijn ze verder
getrokken het gebied van Westfalen in. Daar zijn ze om het leven gebracht in het huis van een herder. Mogelijk
hebben hun het evangelie gebracht in Enschede. Maar daarover is niets met zekerheid te zeggen. We tasten wat
de eerste geschiedenis van de kerk in Enschede betreft volkomen in het duister. Wel weten we dat in 1928,
tijdens een verbouwing van de Nederlands Hervormde kerk op de markt, resten zijn gevonden van naar alle
waarschijnlijkheid  een  heidens  tempeltje  van  de  Saksische  godsdienst.  Circa  anderhalve  meter  onder  het
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maaiveld lag een stenen vloer van veldkeien van middelgrote afmetingen. Daaromheen een restant van een muur

van  los  op elkaar  gestapelde  keien.  Verder  vier  grote  zwerfkeien. In  de tijd  dat  het  christendom zich hier
vestigde bouwde men veelal op dezelfde plaats kerkjes. Paus Gregorius 1 heeft in het jaar 601 een bepaling
uitgevaardigd  dat  men dergelijke tempeltjes  niet  moest  verwoesten,  maar  ze voor de kerkdienst  geschikt  te
maken. De stenen waarbij het volk zijn beloften deed naar hun goden werden, ten tijde van Karel de Grote, op
een dusdanige wijze verwijderd dat ze niet meer door dat volk gevonden konden worden. We kunnen hier uit
opmaken dat  enerzijds  zeer  velen zich aan dat  oude heidendom bleven  vastklampen,  en anderzijds de kerk
probeerde om de laatste sporen van dat heidendom, wat de uiterlijke dienst betreft, te verwijderen. We kunnen er
min of meer wel van uit gaan dat op de plaats waar nu de grote kerk op de markt staat vroeger een heidense
cultusplaats is geweest. We gaan er van uit dat de bewoners uit die tijd afkomstig waren uit het Wezergebied in
Duitsland. Dat was circa de vijfde eeuw ten tijd van de volksverhuizing. De cultusplaats bevond zich in een bos.
Nu weten we dat Twente vroeger heel rijk bebost was. Een eekhoorn, schrijft ds I. de Wolff, kon gemakkelijk
van Delden naar Oldenzaal gaan zonder de grond te raken. Vooral aan de westkant van het toenmalige gebied
waar de stad zich later heeft ontwikkeld. Bij zo’ n cultusplaats bevond zich ook een Doomshof. Deze werd
bewoond door een Doom. Deze Doom was een machtig man. Hij was markrichter en tevens priester bij de
Saksische godsdienst. De Doomshof heeft vermoedelijk gelegen aan de Langestraat. Maar ook wordt wel eens
verondersteld  dat  het  op de markt heeft  gestaan.  Men gaat  er  van uit  dat  om deze Doomshof later  de stad
Enschede zich heeft ontwikkeld. In deze streek lagen ook veel boerderijen. Nijhof, Bothof, Walhof en dergelijke.
Ook komt men in deze streek veel namen tegen met een ing of ink aan het eind. Dat zijn namen die nog stammen
uit die vroege periode. Het betekent eigenlijk ‘Zoon van’. De boerderijen lagen vaak in een wijde boog om een
stuk grond. Dat was meestal een graanakker. Men noemde dat een Es. Verschillende straatnamen herinneren
daar nog aan.

Dit is de oudst bekende plattegrond van Enschede. Jacob van Deventer, omstreeks 1570.

We noemen de Esweg, Esstraat, Espoortstraat, De Laaressingel, Esmarkelaan, Noord Esmarke, Zuid Esmarke.
Uit de Zuid – Esmarke en Noord – Esmarke hebben zich later mogelijk de Drienermarke, de Twekkelermarke,
en de Lonnekermarke ontwikkelt.  Samen vormden ze een verbond van 5.  Samen met de andere  marken in
Twente vormden ze een verbond van Marken. Men noemde dat een Gouw. Die vergaderde een keer per jaar in
Markelo. Markelo is genoemd naar Marclo aan de Wezer. Daar komen de Twentenaren oorspronkelijk vandaan.
Later, toen Twente onder het bestuur van de Franken kwam werden de Gouwen veranderd in Graafschappen. De
marken werden veranderd in Boerschappen. En die Boerschappen werden geleid door Boerrichters. De naam
Boerrichter is dus een hele oude naam. Dat was in de tijd dat het christendom hier werd ingevoerd. Zo komen we
weer uit bij de kerk. Op deze heidense cultusplaats werd een kerkje gebouwd. De grond er om heen werd een
gebied wat aan de kerk behoorde. Circa 1300 is er sprake van een kerkhof, dat in 1829 is geruimd. Terug naar de
eerste christelijke kerk in Enschede. De Saksen hadden de gewoonte om hun doden te verbranden, en de as in
urnen te begraven in opgeworpen heuveltjes.  De kerk verbood dat  ten strengste.  Ze moesten nu hun doden
begraven zegt ds. I de Wolff, ‘niet onder gehuil, maar onder psalmgezang.’ En dat gebeurde ook toen al in
gewijde grond. Eind tiende eeuw, dus eind negenhonderd is er een nieuwe kerk gebouwd met funderingsmuren
van wel 175 cm dikte. In circa 1100 is de kerk aan de oostzijde vergroot. En circa 1200 aan de westzijde. De
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kerk zal niet alleen hebben gediend voor het houden van kerkdiensten, maar tevens zal het een toevluchtsoord
zijn geweest als er gevaar dreigde. Het zal ± het jaar 1000 zijn geweest dat er een burcht is gebouwd. Deze heeft
er gestaan tot circa 1500. Bij de burcht verschenen in die eerste eeuwen van de christelijke kerk ook al gauw
huisjes en pakhuizen. Dicht bij de kerk was het veilig wonen. Kerk en kerkhof waren vrijplaatsen. Maar ook
vanwege  handelsbetrekkingen  had  het  zijn  voordeel.  Enschede  werd  daardoor  in  de  loop  der  eeuwen  een
behoorlijk stadje. In 1323 kreeg het dan ook stadsrechten. We gaan nu al richting de middeleeuwen. Maar toen in
Enschede de kerk werd gesticht was de kerk al sterk verroomst. 

Ten  tijde  van  de  Reformatie  woede  er  in  ons  land  een  verschrikkelijke  oorlog.  Deze  kennen  we  als  de
tachtigjarige oorlog. Dat was van 1568 tot 1648. Vele onder ons weten nog wel van de wreedheden van de
Duitse militairen in ons land in 1940 - 1945. Maar ook de Spanjaarden konden er wat van. Brandstapels en
terechtstellingen, razzia’s zeegevechten etc, etc. De oorlog met Spanje had z’ n politieke kant. Men vocht om de
nationale goederen, eeuwenoude tradities en vrijheden. Daarbij stonden vele roomsen en protestanten zij aan zij.
Maar de strijd had natuurlijk ook een godsdienstig aspect. Men streed ook voor om God in vrijheid te dienen
naar eigen geweten. Dit gold voor humanisten en Calvinisten. Prins Filips was het hiermee niet eens. Hij zei: ‘Ik
wilde om de katholieke godsdienst te bewaren duizend levens verliezen als ik ze had en liever al mijn staten
verliezen dan over ketters regeren. De landvoogdes Margaretha zou zich liever in duizend stukken laten scheuren
dan twee godsdiensten in het land te dulden. En Alva vond het beter een door een krijg een verdorven land te
hebben en het voor God en koning te bewaren dan een bloeiend land in vrede te bezitten ten nutte van de duivel
en de ketters, zijn dienaars. Nu, dat was duidelijke taal. Maar het jonge calvinisme streed met leeuwenmoed,
hoewel het procentueel in de minderheid was. Toch heeft dit calvinisme eeuwenlang haar stempel gezet op onze
samenleving.
 

De situatie in dit gedeelte van ons land was niets beter dan in de rest van het land. Dat gold vooral voor het
platteland. Daar was de situatie buitengewoon slecht te noemen. Men kan wel spreken van een soort anarchie.

Bandietengroepen heersten. Menige boerenhoeve was omgebouwd tot een kleine vesting. Daar komt ook nog bij
dat de Spaanse troepen Overijssel gebruikten als rustplaats. Arme Overijsselse bevolking. Want alles wat maar
eetbaar was werd in beslag genomen. Ook zwierven hier soms afgedankte troepen rond van het Staatse leger. Dit
waren ook geen lieverdjes. Plattelandbewoners namen de wapens op. Zij noemden zich desperaten. Bij Raalte
werden ze verslagen door het Staatse leger onder aanvoering van Hohenlo. In 1582 deed de prins van Oranje een
waarschuwing naar Overijssel uitgaan om zich niet afzijdig te houden in de Spaanse oorlog. Maar om actief deel
te nemen. Maar de Overijsselaars snakten naar rust. En de steden Deventer, Kampen en Zwolle verdienden ook
behoorlijk met hun levendige handel met Spanje. Er zou nog veel meer te vertellen zijn over deze situatie in
Overijssel. Maar we moeten verder. De slag bij Turnhout was wel belangrijk in het jaar 1597. Maar toch niet het
belangrijkste voor prins Maurits. Met zijn vliegende leger spoedde hij zich naar Achterhoek en Twente. Eerst
viel Rijsbergen. Dat was de enige rivierovergang die de Spanjaarden konden gebruiken om de vestingen in de
Graafschap en Twente te hulp te schieten. De stadjes vielen een voor een. Dat waren Meurs, Grol, Bredevoort,
Oldenzaal, Ootmarsum en Lingen.

Zaterdag  18  oktober  stond  hij  met  zijn  troepenmacht  in  de  namiddag  ten  oosten  voor  Enschede.  Deze
troepenmacht bestond uit 8000 man infanterie, 1400 cavaleristen, en 12 kanonnen. Het Spaanse garnizoen in
Enschede stelde niet zoveel voor. De zeven bolwerken in de stad waren slecht onderhouden. Er waren slechts
100 man en 1 kanon. Maurits stuurde afgezanten en trompetters naar de stad om de overgave te eisen. De sterkte
van zijn leger werd bekend gemaakt. Men mocht zich komen overtuigen. En o wee als er een schot zou worden
gelost  door de tegenpartij.  Dan zou er geen pardon gelden. Onder geleide gingen lt. Grootveld ( in Spaanse
dienst) en sergeant Vasques kijken. Zij waren erg onder de indruk van de enorme troepenmacht van de prins.
Men besloot de vesting over te geven. De arme Enschedese boerenbevolking is toen aan een ramp ontsnapt. Veel
meer daarover staat te lezen in het lezenswaardige boekje van Ds. I. de Wolff, ‘Het Licht op de Kandelaar.’
Uitgegeven  door  J.  Boersma  Enschede  1948.  Het  leger  kwam via  Gronau,  mogelijk  over  de  brug  van  de
Glanerbeek vanuit het oosten Enschede binnen. Terwijl Maurits met een groep mogelijk naar de westkant van de
stad is gegaan. We denken hierbij aan de omgeving van de Veldpoort. Op deze manier was de stad redelijk
omsingeld. Dicht bij de Veldpoort betekende ook dat hij tijd bespaarde voor het onderhandelen. Of Maurits zelf
in de stad is geweest  is niet met zekerheid te zeggen. Hij had veel haast. In  de kerk werd zondags bekend
gemaakt  dat  de  prins  opdracht  had  gegeven  voor  het  slechten  van  de  bolwerken  en  het  dempen  van  de
buitengracht. Dezelfde zondag is de prins naar Oldenzaal en Ootmarsum vertrokken.

De Reformatie is niet van bovenaf opgelegd. Het is vooral een vrucht geweest door de prediking van het Woord
van God. Reformaties komen niet zomaar uit de lucht vallen. Het heeft wel degelijk een voorgeschiedenis. Het
woord stond onder de bekende korenmaat. Met andere woorden: Het Woord was sterk verduisterd. Hoe diep was
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de kerk gezonken. Onderwijs in de Bijbel werd vrijwel niet meer gegeven. Men bediende zich meer met het
leren van heiligenlegenden. Dit maakte weer de weg vrij voor een enorme zedelijke verwildering. Dit kenmerkte
het geestelijke leven van de top van de rooms katholieke kerk tot aan de laagste geestelijke rang in de toenmalige
kerk. Dezen konden vaak zelfs niet lezen nog schrijven. Bisschop Hendrik van Gelder van Luik had de reputatie
niet minder dan 22 kinderen te hebben verwekt in ruim een jaar. Tegen deze achtergrond moeten we zien de
opkomst van de Fraterhuizen. Meer daarover kunt u lezen in Deel 2 over de broeders des gemenen levens. Deze
zijn heel belangrijk geweest.

Enschede algemeen en een kort overzicht over de naam Gereformeerd.
 
De Afscheiding in Enschede heeft zich eigenlijk in drie fasen voltrokken. We zijn geneigd om te zeggen dat het
een  verlate  Afscheiding of  een  vervroegde  Doleantie  is  geweest.  Ware  het  niet  dat  de Doleantie  een  meer
georganiseerd gegeven is geweest. Hoe komt het dat de Afscheiding in Enschede later op gang is gekomen?
Mogelijk doordat er in de Hervormde kerk in Enschede een aantal  predikanten dienden die toch wel aan de
behoudende kant waren. Dat waren de predikanten Ds. Kayser (1781-1827) en Ds. Hasselo(1807 – 1838). Deze
moeten nog naar de inzichten van Dordt hebben gepreekt. Na deze predikanten, kwamen twee opvolgers die
meer evangelisch waren in hun prediking. Dat waren de predikanten Ds. H.H. Evers (1828 – 1870) en Ds. H. ter
Kuile  (1840 – 1869).  Ze  zweefden  met  hun opvattingen  tussen  rechtzinnig en  vrijzinnig.  Fel  moeten  deze
predikanten zich hebben gekeerd tegen de Afscheiding. Confessionele belijndheid wordt altijd als liefdeloosheid
getypeerd, schrijft Dr. J. Wesseling in ‘De Afscheiding van Overijssel, blz. 173. Van de echte prediking naar de
inzichten van Dordt is dan niets meer over. Als in 1855 Ds. W. Scheffer predikant wordt in de Herv. Kerk van
Enschede is het dan ook alleen maar vrijzinnigheid wat in de kerk van Enschede de klok slaat De doorgaande
Deformatie is in Enschede dan een feit geworden. En waar het Levende Woord niet wordt gepredikt gaat de
gemeente dood. Tenzij?

Fase 1.
Ja, tenzij God ingrijpt. Hij gebruikt daarvoor vaak mensen. Ook in Enschede? Ja, ook in Enschede. Enschede
was in de jaren 1860 een stadje in opkomst met circa 4500 inwoners. We moeten wel in rekening brengen dat
Enschede geheel was omringd door het grondgebied van de gemeente Lonneker. Het oude stadje was in die tijd
nog omringt  door een moddersloot,  die  men gracht  noemde.  Deze gracht  is  vermoedelijk  gedempt  met het
puinafval van de grote brand die Enschede trof op woensdag 4 mei 1862. 675 van de 798 woningen zijn toen in
de vlammenzee verloren gegaan. En 116 van 134 percelen zoals pakhuizen kantoren en andere bedrijven. Het
aantal daklozen wat die nacht in de openlucht moest doorbrengen bedroeg 3675. Met heel veel hulp uit alle delen
van het land is de stad weer opgebouwd. Enschede veranderde in een paar uur tot een verschrikkelijke spookstad.
Alles was zwart geblakerd.Heel veel leed onder de armoedige bevolking. Minister Thorbecke moet toen hebben
gezegd:  ‘Alles  is  voor  overdrijving  vatbaar,  alleen  de  voorstelling  van  deze  verwoesting  niet.’  Door  een
grootschalige hulp en een enorme inspanning van het volk is de stad weer opgebouwd. Ruimer en grootser. Er
werden  handelsrelaties  aan  gegaan.  In  1864  kreeg  Enschede  een  stationsgebouw.  Er  kwam  ook  een
telegraafverbinding tot stand. We kunnen nu wat lacherig doen over deze laatste feiten. Maar toen waren ze een
teken van de economische vooruitgang.
Enschede schijnt een alleszins godsdienstige stad te zijn geweest. Iedereen was lid van een kerk. Het getal van
kerkleden lag vrijwel gelijk aan dat van het inwonertal van circa 4500 personen. Maar lang niet iedereen ging
naar de kerk. Ds. I. de Wolff zegt het zo in zijn boekje: Gods voortgaand Kerkwerk.‘Al te gemakkelijk offerde
men de dag des Heeren aan allerlei genoegens ten koste van de kerkdiensten.Het leven was bovendien ruw.
Enschede  was  althans  vóór  de  brand  berucht  om zijn  dronkenschappen  en  vechtpartijen,  vooral  tijdens  de
kermissen, die driemaal per jaar op de markt werden gehouden met publieke danserij en grote uitgelatenheid, een
echt wereldse levensgenieting op laag niveau die een bepaalde openbaringsvorm was van een materialistische
inslag, die Enschede eigen is.’
Toch, we schreven het al in het begin van dit hoofdstuk dat de Afscheiding zich in Enschede in drie fasen is
voltrokken. Voor er een ontluiken van een nieuwe gemeente tot stand komt gebeurd er eerst iets anders. Of beter
gezegd, het ontstaan van een nieuwe gemeente begint in het hart. Het is de Here God Die dat werkt door Zijn
Geest. Ook in Enschede. Dat gebeurde bij Jan ten Brink en Hermen Kamp. (Zie ook de korte levensbeschrijving
van deze beide mannen).

We moeten eerst iets zeggen over de Gereformeerde Gemeente onder het Kruis en de Christelijk Afgescheiden
Gemeente. Beiden zijn voortgekomen uit de Afscheiding van de Nederlands Hervormde Kerk. In de Nederduits
Gereformeerde kerk, zoals de Nederlands Hervormde kerk toen heette, was er al veel kritiek. Hendrik de Cock
uit Ulrum kreeg van zijn gemeenteleden te horen dat zijn prediking te weinig diepgang had. Hij nam die kritiek
heel serieus door zich te verdiepen in de geschriften van Calvijn. Openlijk leverde hij daarna kritiek. Enige tijd
later,  op 19 december  1833,  werd  hij  door  het  kerkbestuur,  van  de  inmiddels  Nederlands  Hervormde  kerk
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geschorst. En weer enkele maanden later zelfs afgezet. Op 13 oktober 1834 scheidde Ds. H. de Cock en vrijwel
zijn hele gemeente zich af van de Hervormde kerk. Op 14 oktober 1834 tekenden zij de Acte van Afscheiding of
Wederkeer.  De kerkelijke  goederen  moesten  zij  prijsgeven  omdat  die sinds de herstructurering,  die  koning
Willem de ? in 1816 had doorgevoerd, eigendom waren van de landelijke kerk. Die regeling moest de oude
kerkenordening van Dordt vervangen. Deze bovengenoemde zaken hebben er toe geleid dat er velen in het land
zich hebben afgescheiden. Ze noemden zich in eerste instantie Gereformeerde kerk. Een deel van die kerken
gingen  er  toe  over,  vanwege  de  vervolgingen,  op  een  naamsverandering.  Zij  noemden  zich  Christelijke
Afgescheiden Gemeenten. Een ander deel noemde zich Gereformeerde Kerken onder het Kruis. Zo ontstonden er
na de Afscheiding twee kerkengroepen. Deze twee groeperingen hebben elkaar in 1869 weer gevonden. De naam
werd  toen  Christelijk  Gereformeerde  Kerk.  Anderen  waren  het  hiermee  niet  eens  en  gingen  verder  als
Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Amerika.

Een verlate Afscheiding in Enschede, of een vroege Doleantie? Het ontluiken van de Gereformeerde Gemeente
onder het Kruis. En de instituering van de gemeente.
Het ontstaan van de Gereformeerde kerk in Enschede is eigenlijk piepklein begonnen. Begon de gereformeerde
kerk in Tiel bij alleen maar Frans Willem van Dee in het Betuwse Ommeren. In Enschede begon het bij Jan ten
Brink. Het is niet precies na te gaan wanneer dat is gebeurd. Wel waar dat is gebeurd. Dat gebeurt altijd in het
hart, of nog beter, in de ziel van de mens. In dit geval van Jan ten Brink. En vrijwel gelijktijdig of enige tijd
daarna bij Hermen Kamp. Deze beide mannen zijn met al hun tekortkomingen pioniers geweest in de opbouw en
ontwikkeling van de Gereformeerde kerk in Enschede. Over hen persoonlijk kunt u meer vinden in een korte
memorie.

We beginnen de geschiedenis van de Afscheiding van deze streek in Almelo. In deze plaats was in november
1861 een gemeente gesticht die was ontstaan uit de evangelisatie van de kerken in Overijssel. Mogelijk is de
kerk uit Borne evenzo ontstaan. Ook kunnen we denken aan het gezelschappen die iets lazen van oude schrijvers.
Daarover is geen zekerheid te vinden. Ook is het mogelijk dat leden van de kerk van Almelo in Borne woonden.
Hoe dan ook, in Borne was een Gereformeerde gemeente onder het Kruis. Het eerste teken daarvan is een brief
die de gemeente van Borne heeft gestuurd naar de classis - vergadering in Zwolle en of Zwartsluis. Dat was op 6
maart 1861. Omdat de vergaderplaats zover van Borne lag, stuurde men een brief. Reizen in die tijd was een hele
onderneming.  Jan  ten  Brink  en  zijn  echtgenote  uit  Enschede  hebben  zich  in  1861  aangesloten  bij  de
Gereformeerde gemeente onder het Kruis te Borne.  Ook Hermen Kamp en zijn vrouw Geziena waren geen
onbekenden  in  de  gemeente  van  Borne.  Geziena  Luijerink  was  in  Borne  geboren.  Ook  zij  hebben  zich
aangesloten bij de kerk van Borne. Jan ten Brink werd in 1865 gekozen en bevestigd als diaken in de gemeente
te Borne. In 1867 werd hij ouderling. Kamp volgde hem op als diaken. Het wil niet zeggen dat ze ook elke
zondag in Borne kerkten. De afstand was in die tijd erg groot. Alles moest immers te voet. In Enschede werd
daarom ook veel vergaderd. Dat gebeurde veelal ten huize van de familie Kamp, maar ook wel eens ten huize
van de familie ten Brink. Langzamerhand groeide zo een kring in Enschede die men rustig een wijk van de kerk
van Borne kon noemen. Een behoorlijk aantal uit Enschede werden lid. Op 13 maart 1864 Gerhardus Roskam
met zijn vrouw Miena Kristen. Gerhardus is twee jaar later overleden. Op 13 april kwam Gerrit Wissink en
Catharina Wissink – Goorhuis. Op 28 september Jannes ter Horst met echtgenote Johanna ter Horst – ter Riet.
Elk echtpaar met één of meerdere kinderen. Verder kwam met attestatie van de kerk van Zwolle binnen Evert
Weerds. En op 12 oktober 1866 meldde zich de vrijgezel Gerrit Ohman. Langzamerhand groeide deze groep
zodanig om als plaatselijke gemeente te worden geïnstitueerd. Deze instituering liet dan ook niet lang op zich
wachten. Dat was op zondag 13 oktober 1867, na uiteraard de voorbespreking en approbatie door de kerkelijk
instanties. Dat was een blijde dag voor het toch wel kleine onaanzienlijke groepje in die bakkerij van de familie
Kamp aan de Zuiderhagen. Voorganger was consulent Ds. Engelberts van de kerk van Zutphen die preekte over
2 Cor. 8:5b. “Maar zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God.” Ds Engelberts
gebruikte de Statenvertaling.

‘Het gaat  hier over de voorbeeldige liefde en ijver van de Macedonische christenen, die ondanks hun diepe
armoede niettemin hun aandeel offeren voor de heiligen in Jeruzalem. De grondgedachte is, dat zij het offer van
zichzelf brachten aan de Heere en aan de mensen door de wil Gods, en we behoeven er niet aan te twijfelen, dat
de Prediker dit heeft aangewend op de afscheiding en het zoeken van de gemeen -schap der heiligen in het
kerkverband, zoals dat impliciet beleden wordt in art. 28 Ned. Geloofsbelijdenis. Is het niet een grondpatroon
voor elke reformatie.’ Aldus Ds. I. de Wolff in Gods voortgaand kerkwerk. Uitgave J. Boersma te Enschede.

Groot was de gemeente niet. Elf volwassenen en 19 kinderen. Onaanzienlijk in de wereld. Maar voor God wel
degelijk van waarde, omdat men zich over gaf aan onze Here en Heiland Jezus Christus. De Heilige Geest had
hun het geloof in hun harten gegeven. De gemeente groeide nog iets in aantal doordat Willem Lazonder met zijn
vrouw Geziena Wilhelmina Schepers zich met hun 4 kinderen over kwamen uit Amsterdam. Verder kwamen
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binnen de familie  Tobias  Hendrik Riphagen met  Maria Riphagen – van Brummen 1 kind uit  Hattum maar
behorend tot de kruisgemeente te Borne. Hermen Borkent. Deze is later in Enschede getrouwd met de weduwe
Roskam – Kristen. Ook werden in deze tijd vier kinderen gedoopt. Te weten van de familie’ s ten Brink, Kamp,
ter Horst en Wissink.
 
De Christelijk Afgescheiden Gemeente ( 1868 – 1869 ).
Fase  2.  Gods  wegen  zijn  ondoorgrondelijk.  In  Enschede  openbaarde  zich  in  dezelfde  tijd,  naast  de
Kruisgemeente nog een afgescheiden gemeente. Deze gemeente is ontstaan mede dankzij de evangelisatiearbeid
van de zendingsleraar C. de Best. Deze broeder verscheen op 27 mei 1868 op de classis Holten. Hij had als
standplaats Enschede. Hij kreeg toestemming om zitting te nemen. Vervolgens overhandigde hij een schrijven
van  de  brs.  uit  Enschede  met  het  verzoek  om  als  gemeente  te  worden  geconstitueerd.  De  classis  Holten
benoemde  daarvoor  een  commissie  bestaande  uit  de  predikanten  W.  van  der  Kleij,  W.P.  de  Jonge  en  de
ouderling J. Nijland. Op 5 juli sprak s ‘morgens ds W. van der Kleij over Gods bevel aan Israel. Exodus 14: 15b.
Ds van der Kleij had zijn preek in drie punten verdeeld. 1e De toestand waarin dit bevel kwam. 2e Wat nodig is
te gehoorzamen. 3e De zegen aan de gehoorzaamheid verbonden. Na deze dienst vond de constituering van de
gemeente plaats, en werd door de manslidmaten een kerkeraad gekozen. In de namiddag sprak ds. W.P. de Jonge
de vergadering toe.  Hij  wees de aanwezigen,  naar Handelingen 2: 41 – 43a, op haar  lieflijk karakter  en de
krachtige invloed daarvan.Daarna werden de gekozen broeders bevestigd in hun ambt. Ook werd in dezelfde
dienst door een 40 tal het Heilig Avondmaal gevierd. De gemeente was maar klein van getal. Ze kwam samen in
een klein gehuurd zaaltje. Maar na een jaar moesten ze daar al weer uit. Het was eigendom van de vrienden van
de evangelisatie Ned. Herv. ? Deze wilden het niet meer verhuren aan de Afgescheidenen. In de Wekstem en
Bazuin zijn verschillende oproepen gedaan om de brs. in Enschede te helpen. Hoe dat verder is gegaan wat
betreft de vergaderruimte is mij niet bekend. Het is ook niet zo belangrijk, want er stonden grote veranderingen
op stapel. C. de Best is er dan niet meer bij. Hij is dan al leraar bij de gemeente te Geesteren.

De Samenvoeging van 1869.
Veranderingen door de Here God gewerkt in de harten van Zijn volk. De reden om apart op te trekken van beide
gereformeerde kerken was vervallen doordat  koning Willem ??? er geen bezwaar meer tegen maakte dat de
naam Gereformeerd weer werd gebruikt. Dat was eigenlijk de reden geweest dat beide groepen apart optrokken?
De Kruisgemeenten kunnen we volgens Dr. R.H. Bremmer zien als het strijdbare en het bevindelijke Element in
de Afscheidingsbeweging van 1834, en de Christelijk Afgescheidenen meer het mildere element. Lang is over
deze vereniging in Enschede niet vergaderd. Eén kerkeraadsvergadering maar. Op de synode van Middelburg –
Rotterdam van 24 juni 1869 werd besloten tot samenvoeging, en op 9 juli gebeurde dat in Enschede. Dat is heel
snel als we kijken hoe dat ging bij het tot stand komen van de P.K.N kerken. Bovendien is de P.K.N. kerk een
modaliteitenkerk geworden. En dat was bij de samensmelting van de beide Afgescheiden groeperingen niet het
geval. Op de vergadering in Enschede waren vertegenwoordigd de ouderlingen J. ten Brink en J. Havercate en de
diakenen H. Kamp, A. A. de Croes en G Ohman. In de notulen stond de volgende aantekening:  ‘Na enige
discussie overwogen te hebben, is de wederzijdse vereniging goed gevonden,  en hebben zich de kerkeraden
hartelijk  en  eendrachtelijk  verenigd.’  Men  ging  toen  verder  onder  de  naam  ‘Christelijk  Gereformeerde
Gemeente.’ Landelijk werd dat Christelijk Gereformeerde Kerk. Waar het in het voorgaande die discussie over
ging is niet bekend. Besloten werd dat de leden die in Hengelo woonden bij Borne zouden behoren. En niet bij
Enschede. Dit omdat Borne maar één uur lopen was, en Enschede circa twee uur. Dat de gemeente door de
samenvoeging groeide had tot gevolg dat men moest uitzien een grotere vergaderlokaliteit. De kerkeraad nam in
april 1870 een verstandig besluit. Men besloot om, in verband met de te verwachten groei, een kerk met pastorie
te gaan bouwen. In de straat Achter het Hofje, dat nog net in de binnenstad lag, kon een stuk grond worden
gekocht van de heer Ter Kuile voor de som van fl. 775, - De bouw koste fl. 5775,10.- dat werd verkregen door
hypotheken van de fabrikanten. Op 6 augustus 1871 preekte er voor het eerst Ds. Klinkert uit Rotterdam. De
gemeente bleef groeien. Regelmatig werden er nieuw ingekomen afgekondigd.

Omstreeks deze groeiperiode werd de gemeente opgeschrikt door het overlijden van ouderling ten Brink op de
jonge  leeftijd  van  43  jaar  en  8  maanden.  J  Brink  was  samen met  H Kamp een  grote  steunpilaar  voor  de
gemeente. Het is enerzijds bijzonder jammer dat ten Brink niet die geweldige groei heeft mogen mee maken.
Anderzijds vond de Here God het genoeg voor hem en heeft Hij ten Brink op genomen in Zijn Heerlijkheid.
Daar mag hij nu juichen voor Gods troon tot in alle eeuwigheid. De wasdom die God gaf in Enschede, is zeer
groot geworden.

De predikanten die de gemeente dienden tot circa 1900: 
Ds G. Strik. 7 december 1873 – 30 januari1876.
Ds. J. Graansma. 10 april 1877 – 4 juli 1881.

282



Ds. A. H. Op ’t Holt. 12 augustus 1883 – 30 mei 1886. 
Ds. M. Schuurman. 9 oktober 1887 – 29 oktober 1893. 
Ds. J. Gideonse. 5 augustus 1894 – 24 april 1905.

 
De bevolking van Enschede groeide zeer snel. Tussen 1890 en 1900 was het migratiepercentage het hoogst.
Namelijk 31,53 %.
 
De Doleantie van 1886.
Fase 3. We schreven het al eerder. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Hij vergaderd Zijn volk uit alle stam,
volk, taal en natie. In 1886 kwam er een enorme reformatorische beweging op gang in de Nederlands Hervormde
Kerk. Reformatorisch omdat ook deze beweging terug ging naar Gods Woord, de Belijdenisgeschriften en de
Dordtse Kerkorde. Deze beweging heeft zich niet zonder meer afgescheide van de Nederlands Hervormde kerk.
Men verbrak wel de band met de organisatie, maar men wenste wel in de kerk te blijven om zo van binnen uit
aan het herstel van de kerk te werken. De Doleantiebeweging begon in Amsterdam. Daar werden in januari 1886
ruim 80 ambtsdragers geschorst omdat deze weigerden mee te werken aan de aan de hervormde kerkbesturen.
Zeer sterk kwam in die tijd het modernisme opzetten via de Rijksuniversiteit van Leiden. En deze stroming
nestelde  zich  behoorlijk  in  de  Nederlands  Hervormde  kerk.  Het  modernisme  is  gebouwd  op  de  moderne
wetenschap. Het werd ook steeds duide- lijker dat Hervormde synode de leervrijheid toe liet. Sterker nog, ze als
wettelijk en reglementair beschouwde. De Schriftgetrouwe gemeenten waren tegen deze infiltratie van vorm van
vrijzinnigheid niet opgewassen. Kerkeraden konden de aanhangers van het modernisme niet tegen houden. Als
een kerkeraad het toch probeerde deed een lid gewoon in een naburige gemeente belijdenis bij een vrijzinnig
predikant. Daarna meldde hij of zij zich bij de plaatselijke kerkeraad. Ook waren er predikanten die geen waarde
meer  hechten  aan  de  Doop  in  de  naam  van  de  Vader  Zoon  en  Heilige  Geest.  Steeds  werden  er  nieuwe
doopformules  bedacht.  Kerkeraden  stonden machteloos.  Dit  verontrustte  de  gemeente.  Nou,  uit  verzet  van
kerkeraden  en  gemeente  is  hierdoor  de  Doleantie  ontstaan.  In  de  kerkeraad  van  Amsterdam  hadden  drie
hoogleraren van de Vrije Universiteit grote invloed. Dat waren de heren Dr. A. Kuyper, Dr. F.L. Rutgers en Mr.
A.F. de Savornin – Lohman. Van daaruit is onder andere de Doleantie ontstaan. Doleantie betekend: Klagend
over het onrecht wat hen is aangedaan. In januari 1887 hield men in Amsterdam een kerkelijk congres. Daar
heeft men het kerkelijk juk van de hiërarchie af geworpen. Later nam men de naam Nederduits Gereformeerd
aan. Zonder Dolerend. De Doleantie gaf heel veel verdriet. De scheuring ging dwars familie’ s. Ging ook dwars
door gemeenten van rechtzinnige signatuur. Ook het onderwijs en politiek ontkwamen er niet aan. De Doleantie
beperkte zich niet tot bepaalde streken, maar voltrok zich over het gehele land.
 
Enschede. Doleantie en Vereniging.
 
In Enschede kwamen in november1885 de brs. J. Lasonder Gzn., B. Huckriede en A.G.W.A.D. Heusinkveld
samen om te bespreken hoe en op welke wijze de gereformeerde leer in de gemeente de beste ingang kon vinden.
Een gevolg van deze bespreking was dat er in januari 1886 weer werd vergaderd waarbij nog meer broeders
waren genodigd. Op die vergadering is besloten dat men op geregelde tijden samenkom-sten zou beleggen om de
kerkelijke situatie in het licht van het Woord van God en de Ned. Geloofsbelijdenis te bespreken. Later kwam
daar nog bij de Heidelbergse catechismus, met eens in de drie weken een gedeelte uit de Heilige Schrift. Een
soort studievereniging of mannenvereniging dus. Ook begon men de gereformeerde lectuur te lezen waaronder
natuurlijk het wekelijks orgaan ‘De Heraut’, van Dr. A. Kuyper. Langzaam, maar zeker, werkte God bij hen het
geloof in hun ziel. De ogen gingen open voor de misstanden in de Ned. Herv. Kerk. Sommigen begonnen aan te
dringen om met de hiërarchie te breken en over te gaan tot reformatie. Op 16 oktober 1887 werd de ‘Vergadering
van ondertekenaren der  verzamellijst  voor de kerk van Enschede’  geconstitueerd.  Het aantal  ondertekenaars
bedroeg op die datum 21 mannelijke personen. Later kwamen daar ook nog wat vrouwen bij. Dit is het begin van
de  Doleantie  in  Enschede  hoewel  men nog wel  lid  was  van  de  Nederlands  Hervormde  kerk  in  Enschede.
Innerlijk was er wel een breuk. Op 19 december 1887 hebben de brs A.J. Elderink, J. Lasonder Gzn. En J.
Schouwink na- mens de vergadering, een schrijven gericht aan de Hervormde kerkeraad. Daarin hebben zij o.a.
aan de brs ambtsdragers van de Hervormde kerk verzocht om de reformatie in de gemeente weer ter hand te
nemen. Op 14 januari 1888 komt daarop een afwijzend antwoordt. In maart is er wederom een schrijven van
dezelfde brs. gericht aan de Hervormde kerkeraad met een inhoud van gelijke strekking als de vorige. Daarop is
geen antwoordt binnen gekomen. Op 17 april is er s’ avonds een bidstond gehouden die werd geleid door Ds.
Boonstra uit Zwolle. Op zondag 18 april zijn de brs. J. Lasonder Gzn. En A.J. Elderink geko- zen als ouderling.
En de brs. D. Geerling en W. Assink als diaken. Op 14 mei zijn ze door Ds. Boonstra bevestigd in hun ambt.
Daarmee is de Nederduits Gereformeerde kerk geïnstitueerd. 

De gemeente zal circa 150 leden groot zijn geweest. 

283



De predikanten die deze gemeente hebben gediend zijn: 
Ds. C.J. Binsbergen 20 maart 1892 – 29 januari 1895. 
Ds. D.J.B. Wijers 10 mei 1896 – 16 november 1899. 
Ds. E. Prinsen oktober 1899 – 7 september 1933.
Zo ontstonden er twee Gereformeerde kerken in Enschede. De Christelijk Gereformeerde Kerk noemde men de
A kerk. En de Nederduits Gereformeerde Kerk de B kerk. De kerkgeschiedenis eind 1800 loopt in Enschede
parallel met die in het land. Op 17 juni 1892 vond er in Amsterdam een belangrijke vergadering plaats tussen de
Afgescheidenen en de Dolerenden. Daar vond officieel de eenwording van beide kerken plaats. Men noemde
zich De Gereformeerde Kerken in Nederland.
 
De eerste kerkeraadsvergadering werd gehouden op 1 juni 1888. Deze vergadering stond onder leiding van Ds.
K. Fernhout uit Zwartsluis. Al vrij gauw heeft men een schrijven gericht aan de koning, de burgemeester en de
kerkvoogden. In dat schrijven werd meegedeeld tot opzegging van het synodale juk voor de kerk van Enschede.
Ook komt al vrij snel de verhouding tot de Christelijk Gereformeerde gemeente aan de orde Op 13 maart 1900
werd besloten dat de beide kerken zich zouden gaan verenigen. Op 24 april hielden beide kerkeraden apart hun
laatste vergadering.

                   
 
                       De Oosterkerk aan de Wilhelminastraat te Enschede.
 
Zondags daarna is in de kerk aan de Wilhelminastraat een gemeenschappelijke dank en bidstond gehouden, die
voor alle  leden bestemd was.  Daar  spraken ook de predikanten van beide gemeenten  Ds.  Gideonse en Ds.
Prinsen. Een aantal  leden was het met deze Vereniging niet eens en hebben zich ontrokken. Deze zijn later
verder gegaan als Christelijk Gereformeerde Kerk. Het feit dat de samensmelting in Enschede 8 jaar later is
geschied kwam doordat er onenigheid is geweest betreffende de kerkbouw aan de Wilhelminastraat.Maar door al
de menselijke zonden en zwakheden heen heeft de Here God Zijn kinderen in Enschede rijkelijk gezegend.
  
 
De vrijmaking en de woelige jaren zestig. We komen nu aan in de oorlogsjaren 1940 – 1945. Het zijn de jaren
van de Tweede Wereldoorlog. Het zijn de jaren van bezetting en onderdrukking van het Nazi – Duitsland. Het is
oorlog in Nederland. Maar ook in de Gereformeerde kerken in Nederland wordt een bittere strijd geleverd. Een
strijd om de Waarheid van Gods beloften. We moeten daar voor terug naar de hereniging van de Dolerenden met
de Afgescheiden gemeenten van 1892. Toen was er al een verschil in opvatting over verbond en doop tussen een
aantal  afgescheidenen  en dolerenden.  Daar  werd  in  de  jaren  na  1892 regelmatig  over  gediscussieerd  in  de
kerkelijke bladen. Dat resulteerde in een uitspraak van de Synode van 1905. De synode-uitspraak was echter
voor tweeërlei uitleg vatbaar. We geven die uitspraak hieronder gedeeltelijk weer.

Het begin van de synodeverklaring van 1905 luidde als volgt:
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‘De synode verklaart: dat volgens de belijdenis van onze kerken het zaad des verbonds krachtens de beloften
Gods te houden is voor wedergeboren en in Christus geheiligd, totdat bij het opwassen uit hun wandel of leer het
tegendeel blijkt; dat het echter minder juist is te zeggen, dat de doop aan de kinderen der gelovigen bediend
wordt op grond van hunne onderstelde wedergeboorte, omdat de grond van de doop is het bevel en de belofte
Gods(….)’
In  de eerste  regel  krijgen de Kuyperianen hun zin,  terwijl  in de tweede regel  de leer  van Kuyper  wordt af
gewezen.  In  de kerk waren er  toen wel meer Kuyperiaanse gedachtenconstructies  waarop  bezwaren werden
ingediend. We denken aan de algemene genade, de pluriformiteit van de kerk. De bovengenoemde regel heeft
jarenlang als een soort vredesformule gefunctioneerd. Het was uiteindelijk een tweeërlei  leeropvatting. In de
jaren dertig van de vorige eeuw laaide hierover de discussie weer op. Maar niet alleen over dit onderwerp. We
noemden ze al even. Toen de discussies hierover losbarsten in de Gereformeerde kerken leefde Kuyper zelf al
niet meer. Maar hij had wel zijn volgelingen. Zijn volgelingen waren o.a. de profesoren aan de Vrije Universiteit
in Leiden de heren V Hepp en H.H. Kuyper.  Zij werden bestreden door de profesoren S. Greijdanus en K.
Schilder. Maar er waren ook anderen die maar niet klakkeloos aannamen wat Kuyper had geleerd. Dat waren de
profesoren D. H. Th. Vollenhoven, H. Dooijeweerd en de onderwijzer Janse uit Biggekerke. Deze kwamen tot de
ontdekking dat de opvattingen van Kuyper helemaal niet zo volgens de Bijbel waren. Er groeide een sfeer van
wantrouwen in de Gereformeerde kerken. Laatstgenoemden noemde men revolutionair. Een open discussie werd
steeds moeilijker. Het spitste zich uiteindelijk toe op synodeniveau.

Op drie synodes is het aan de orde gekomen. Maar er ging niet alleen fout op het gebied van de leer in de kerk,
maar ook op het gebied van de kerkregering.
In de Nieuwe Nederlandse kerkgeschiedenis Deel ??. Ds. C.G. Bos. Drs. W.A.E. Brink – Blijdorp. Deel 2 staat
het zo:

Op het gebied van de leer gebeurde het volgende:
a. de synode van Amsterdam 1936-1938 stelde de zaak aan de orde;
b. de synode van Sneek - Utrecht 1939-1943 verklaarde de Kuyperiaanse verbondsleer bindend.
c. de synode van Utrecht 1943-1945 wees alle bezwaarschriften tegen deze binding af.
Op kerkrechtelijk gebied zijn vooral de volgende punten van belang:
a. ‘ Amsterdam’ stelde de zaak aan de orde zonder dat er van uit de kerken om gevraagd was;
b. ‘Sneek – Utrecht’ verlengde zichzelf met een paar jaar en zette zaken op haar agendum die niet door de kerken
aan de orde gesteld waren.
c. ‘Utrecht schorste eigenmachtig verschillende bezwaarde ambtsdragers.

In het kort kwam dat hier op neer: De leer van Kuyper overheerste en werd als bindend opgelegd. Een groot
aantal kerken had intussen gevraagd om te wachten met de behandeling van de leergeschillen tot er betere tijden
kwamen. Het was immers oorlog? Maar dat was volgens de synode niet nodig. De synode had al beslist achter
gesloten  deuren.  Verschillende  kerkeraden,  profesoren,  predikanten  en  ouderlingen  en  gewone  kerkleden
kwamen door de uitspraken van de synode in gewetensnood. Professor K. Schilder maakte in een brief aan de
synode kenbaar bezwaar te hebben tegen de synodebesluiten omdat ze ‘innerlijk tegenstrijdig en voor een deel
onjuist waren.’ Daarop stuurde professor K. Schilder deze brief aan alle kerkeraden. Dat stak de synode. Het
werd beschouwd als een ondermijning van haar gezag, en uiteraard als scheurmakerij aangemerkt. Gevolg was
dat hij als hoogleraar  werd geschorst.  Ook werd hij  door de synode als emerituspredikant  van Rotterdam –
Delfshaven  geschorst.  Daarna  afgezet.  Ook  anderen  ondergingen  een  dergelijk  lot.  Er  volgde  een  massale
afzetting.
Op 11 augustus 1944 werd er in den Haag een vergadering belegd die door zeer veel mensen uit het land werd
bezocht.  Dit  met  gevaar  voor eigen  leven.  Daar  is  door  professor  K.  Schilder  de  Acte  van  Vrijmaking en
Wederkeer voor. Op verschillende plaatsen ging men over tot de vrijmaking. Let op, men maakte zich niet vrij
van  het  kerkverband  maar  van  de  onschriftuurlijke  uitspraken  van  de  synode.  De  synode  kreeg  stapels
bezwaarschriften te verwerken. Maar met nog meer kracht reageerde deze met nog meer vonnissen, tucht en
buiten het verbandplaatsingen van kerkleden of groepen van kerkleden. De breuk werd dus definitief.

Nu heeft zich niet iedereen zich om dezelfde reden vrijgemaakt. Kort samengevat kwam dat hier op neer. De
hoofdstroming  maakte  zich  vrij  om  de  onschriftuurlijke  uitspraken  van  de  synode  en  het  kerkrecht.  Een
behoorlijke minderheid maakte zich vrij om het alleen het kerkrecht en of het hiërarchische optreden van de
synode. Anderen weer door andere oorzaken zoals het niet eens zijn met de gevolgde procedures en dergelijke.
Dit gegeven zou in de komende jaren tot uiting komen in een enorme geestelijke strijd die zich dan landelijk zal
openbaren in de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Ook in de kerken van Enschede en Glanerbrug zal dat
diepe sporen achterlaten. De breuklijnen zullen dan openbaar worden.
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De voorlopige synode van Enschede.
In  Enschede  vond  in  oktober  1945  de  eerste  (voorlopige)  synode  plaats.  Eind  1944,  na  de  bewuste
vrijmakingsvergadering hadden zich al bijna 70 gemeenten gevormd, (circa 40.000 leden), die de leerbesluiten
van de synode der Gereformeerde kerken hadden verworpen. De voorlopige synode van Enschede moest zo snel
mogelijk een aantal zaken regelen. Er moest met grote spoed weer een kerkverband worden gevormd. Welke
naam moest men het geven. Gekozen is om de naam Gereformeerde kerken in Nederland. Daarmee gaven de
kerken  aan  dat  ze  het  recht  op  die  naam wilden  handhaafden.  Er  kwam wel  een  bijvoegsel  bij.  Dat  was
onderhoudend artikel 31 k.o. Dit ter onderscheiding. Verder moest op deze voorlopige synode in Enschede het
besluit worden genomen tot een nieuwe Theologische opleiding voor predikanten. Immers hadden de curatoren
van  Theologische  Hogeschool  in  Kampen  gekozen  voor  de  hiërarchische  koers  die  van  de  synode  van  de
inmiddels  gebonden  kerken.  Gebonden  betekent  hier:  Gebonden  aan  de  besluiten  van  de  synode.  De
Gereformeerde  kerken  vrijgemaakt  zaten  dus  zonder  Theologische  opleiding.  Een  in  de  haast  opgerichte
Stichting voor financiële verzorging tot de Dienst des Woords kon al vrij spoedig een pand aankopen in de
Broederweg in Kampen. Vijf mannen werden daar benoemd Ds. P. Deddens (Kerkrecht en kerkgeschiedenis),
Ds. B. Holwerda ( Oude Testament), Ds. C. Veenhof (ambtelijke vakken) Drs. H. M. Mulder (lector klassieke
talen) Ds. D.K. Wielenga (lector zendingswetenschappen), Professor K. Schilder bleef (Dogmatiek geven) en
Professor Greijdanus ( Nieuwe Testament). Verder regelde de voorlopige synode van Enschede de contacten met
de  buitenlandse  kerken.  In  begin  1946  waren  er  al  216  vrijgemaakte  kerken  met  circa  77.000  leden.  De
verklaring over de doop van 1905 werd door de vrijgemaakte synode van Groningen (1946) afgeschaft. Ze had
veel ellende veroorzaakt. Bron: Egbert van de Haar.

Kerstmis in Weerselo

Kerstmis zal in ieder gezin wel steeds een aparte plaats blijven innemen, al is er veel van het intieme verloren
gegaan. lk wil proberen onder woorden te brengen hoe vroeger, in het ouderlijk huis in Lemselo, het kerstfeest
gevierd werd zo in de jaren vlak vóór en in het begin van de Tweede Wereldoorlog.

Toen leefden moeder en vader beide nog, toen waren de kinderen, voor zover ze al niet getrouwd waren, meestal
met de Kerstdagen thuis. Kerstmis was toen nog het feest van de huiselijkheid. De eerste Kerstdag was er geen
café geopend; de tweede Kerstdag was de dag dat de jongelui gingen dansen, enz. Er zal in die dagen wel geen
boer in Weerselo zijn geweest, die tegen de Kerstdagen geen varken had geslacht. Er was dus al veel drukte
geweest mêt de slachtverwerking. Voor het overige viel er op een boerderij niet zoveel werk te doen.
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Bij "spoorsneeuw" moest menig konijntje het onderspit delven. lk herinner mij uit die tijd eigenlijk allemaal vrij
strenge" soms heel strenge winters, vaak met enorm veel sneeuw. lk herinner me dat ik in de mobilisatiedagen
van 1939 's avonds voor Kerstmis met twee dagen verlof naar huis kwam. ln de trein had ik een soldaat uit
Weerselo getroffen, Weiden, de zoon van "Boerkaamps-Jens". Er lag ontzettend veel sneeuw! Op het station in
Oldenzaal hoorden we dat er geen bus naar Weerselo liep en dat men ook niet met de fiets door de Lemseler es
kon,  omdat  die  totaal  was  dichtgesneeuwd.  Sneeuwploegen  konden  er  zelfs  niet  door.  We waren  dus  wel
gedwongen naar huis te lopen. Van Oldenzaal tot "Hams", aan het begin van de es ( voorbij "Hams zienn bos" en
"n Scheutenkolk" ) ging het nog. Je kon tenminste nog zien waar de weg liep, al moest je soms een halve meter
of meer door de sneeuw stappen voor je vaste grond onder de voeten kreeg. En er bleef maar poedersneeuw
vallen, die door de felle oostenwind werd voortgejaagd en die zich op ieder beschut plekje neerlegde. Toen we
bij Hams bij het begin van de es kwamen was het net of er een poollandschap voor ons lag. Op sneeuw is het
nooit stikdonker. We konden ons eerst nog oriënteren op het huis van Scheuten voor in de es. Maar daarna was
het mis! We konden niet de straat volgen omdat die wat lager lag dan de es en op sommige plaatsen wel met een
meter sneeuw was bedekt. We moesten dus over het hoogste bouwland, daar lag de minste sneeuw. Het was een
gelukkige omstandigheid dat je toen nog geen prikkeldraad aantrof in de es, want het was allemaal bouwland.
We konden ons in die sneeuwjacht alleen oriënteren op de wind, die we schuin-rechts achter ons hielden. Aan de
vage contouren van bomen merkten we dat we Bergman en Peterman naderden. Toen we in de luwte van de
begroeiihg weer de weg trachtten te bereiken kwamen we echter, via de hoge kant van "n Kerkhof", in wel twee
meter hoge sneeuw terecht, allemaal bijeengewaaide poedersneeuw! Daarna ging het wat beter. Als jonge kerel
word je van zo'n tocht niet koud, maar het waren wel barre omstandigheden. En als je dan op Kerstavond, na
zo'n tocht weer in je ouderlijk huis bent en je zit met een kop koffie bij de brandende kachel midden in de
huiskamer of "veurkókken", dan is het leven goed.

Steevast begon de voorbereiding voor het Kerstfeest met het "te biechten gaan". Voor de geestelijken was dat
een hele opgave. Die zaten al enkele dagen van te voren vanaf een uur of drie 's middags tot een uur of acht 's
avonds vrijwel onafgebroken in de biechtstoel. De minst strenge had het juist het drukste. ln Weerselo had de
oude pastoor Haarhuis het àltijd ontzettend druk. Het was een goedige man met een prachtige bos spierwit haar.
De "Soaseler boeren" gingen haast allemaal te biechten bij pastoor Haarhuis. "A'j ne koo hebt stóln en ie brengt
n stet mer weerum, dan is 't pastoor Haarhoes wal good" zeiden die van Saasveld, die bij hun eigen pastoor
vermoedelijk veel meer penitentie zouden hebben gekregen.

Thuis bij Veldhuis stond voor Kerstavond een grote kerstgroep opgesteld, altijd in de hoek van de "veurkokken"
of de woonkamer. Altijd een kerstden boven een stalletje van berkehout, gedekt met stro. Daarbij een massa mos
en oude gipsen beelden. Dat mos moest al dagen van tevoren worden gehaald, altijd bij "Bergman zienn bos an
de bek". Ook moest er klimop bij zijn om het stalletje te versieren. Het geheel gaf dan een speciale sfeer en een
lekkere geur in huis.
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waterstaatskerk van Weerselo.

Met Kerstmis kon je  alleen naar  de Nachtmis of  naar  de Hoogmis.  En steevast  ging je 's  middags naar  de
Vespers. Er was niet zoals nu 's avonds van tevoren al een mis en je moest nuchter blijven vanaf 's nachts twaalf
uur. Weerselo had toen nog zijn oude waterstaatskerk, uitgereefd, met slechte banken, afbladderende verf en
zonder verwarmingl De banken waren in die tijd nog verpacht. Ieder gezin had dus een bepaald aantal plaatsen.
Gevolg was dat er in de nachtmis altijd een tekort aan zitplaatsen was. Er moesten dus altijd mensen staan. (lk
praat nu niet over de tijd dat er in Weerselo behalve een pastoor ook nog een kapelaan was. Toen waren er meer
missen). De Nachtmis was altijd om vijf uur 's morgens. Je moest dus om vier uur al je bed uit. Je kleedde je
gauw aan en ging dan lopend naar de kerk. Je moest zorgen een half uur te vroeg in de kerk te zijn om nog een
redelijke plaats te krijgen. Veel mensen, vooral de ouderen, kwamen op klompen. Zoals ook nu nog waren er op
Kerstmis drie heilige missen: de Nachtmis, de Dageraadsmis en de Dagmis. Toen de pastoor nog alleen was ging
het als volgt. Eerst kwam de Nachtmis, in Weerselo was dat prachtig. Je had een mooi mannenkoor {organist én
dirigent Jan ter Borg, en met zangers als de jongens van Vreeswijk, Benerink, Boerkamp en Bijen-Herman).
Vaak werd er een mis gezongen, waarin vaak het thema "Er is een roos ontsprongen" te herkennen was. Na de
plechtige  Nachtmis  begon  de  pastoor  de  communie  uit  te  delen.  De  mensen  knielden  in  rijen  aan  de
communiebank. Iedereen ging te communie en dus duurde het nogal lang. Maar ondertussen zong het zangkoor,
samen met de mensen in de kerk, het ene kerstlied na het andere. Vaak prachtige oude kerstliederen die je nu niet
meer  hoort.  Na het  communie-uitdelen  deed de  pastoor dan  de Dageraadsmis,  een  stille  mis,  waarbij  weer
kerstliederen  werden  gezongen.  Meestal  duurde het  geheel  wel  twee uur en dat  allemaal  bij  de kou in een
onverwarmde kerk. Maar och, toen kon je er tegen.

Na de  kerkdienst  liep je  weer  een  half  uur naar  huis  terug,  vaak  samen met  de  buren.  En thuis?  Nou,  de
thuiskomst was ongeveer het mooiste van de hele Kerstmis. Want als je rillend van de kou thuis kwam, dan
wachtte daar de warme kachel, de hete kofÍie en vooral de gebakken lever- en bloedworst dampend in de pan.
Dat was ongeveer het lekkerste dat je het hele jaar te eten kreeg. Want, vergeet het niet... je was nog steeds
nuchter vanaf  's nachts twaalf uur. Vaak denk ik dat het de moeite waard zou zijn ook nu nog de kerstdagen op
die manier te beginnen. De kerstmorgen, allemaal om een uur of acht met elkaar aan tafel bij een kerstontbijt,
waar je uitgehongerd aan begon. De rest van de morgen ging je beslist niet weer naar bed. Je zat gezellig bij
elkaar en er werden veel kerstliedjes gezongen. En dat allemaal in een tijd dat er nog geen vakanties bestonden,
het leven sober was, maar beslist niet slecht. Al had je dan de kerstdagen "eruit moeten werken',, de twee vrije
dagen, en soms drie, waren vaak onvergetelijk.  Bron: MijnStadMijnDorp, J A Veldhuis.

Buurt legt oude Hatteweg bloot

De werkzaamheden aan de Markeloseweg hebben de eerste verharde kasseiweg van Rijssen naar Markelo 
blootgelegd.
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De opvallende structuur van een groep stenen die na verwijdering van het asfalt van de Markeloseweg naar
boven kwam trok de aandacht. Enkele bewoners van de straat besloten daarom donderdagavond gewapend met
bezem en gieter op onderzoek uit te gaan. Na enig veegwerk werden de resten van Rijssens eerste verharde weg -
de 'Hatteweg' - zichtbaar. 

De keiharde basaltkeien die naar boven kwamen vertonen gelijkenissen met de kasseien die veel te vinden zijn in
Noord-Frankrijk en de Vlaamse Ardennen. De basaltstenen voor die wegen zijn voornamelijk afkomstig uit de
Duitse Eiffel. De wegen die met de stenen zijn gelegd, hebben wielerkoers Parijs-Roubaix haar faam gegeven.
Zo'n weg lag dus ook tussen Rijssen en Markelo. Maar daarvoor moet een flinke stap terug in de geschiedenis
gemaakt worden. Bron Tubantia, 16 augustus 2013

De houtkopers
Er waren twee bedrijfjes die hout opkochten voor de klompenmakers in Enter. Het hout werd gekocht bij de
boeren door heel Twente, van Deventer tot Denekamp. De houtkopers vertrokken ’s morgens vroeg om 04.00
uur en kwamen terug om 17.00 uur, soms ook om 24.00 uur. Nooit werd buitenshuis overnacht, aldus Jan ten
Brinke (Pluumers jongs).  De terugkomst  hing af van de hoeveelheid hout en de afstand die afgelegd moest
worden om thuis te komen. Het vervoer gebeurt met Belgische paarden, een sleperswagen of  een mallejan. Dat
is een eenassige kar om stamhout uit het bos en van de houtwallen in het veld te halen.
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Een mallejan 

Een mallejan bestaat uit een as met vaak bovenmaats grote wielen. De as is in het midden sterk gebogen. Het
voertuig heeft een lange dissel die star, onder een hoek, aan de gebogen as vast zit. Wanneer de dissel recht
vooruit steekt (horizontaal) wijst de bocht in de as omhoog. Wanneer het vrije uiteinde van de dissel omhoog
steekt is de top van de bocht in de as laag bij de grond.

De dissel dient als hefboom om de last van de grond te tillen. De last wordt eerst bevestigd aan de dissel bij het
uiteinde dat aan de as zit. Daarna drukt men het vrije einde van de dissel omlaag, zodat de as met de boog
omhoog komt te staan. De last, die bij de top van de bocht vast zit, komt mee omhoog.

Zodra de last vrij hangt, kan hij met kettingen rond de as worden bevestigd. Afhankelijk van de lengte en het
gewicht van de last hangt deze vrij of wordt deze aan de achterzijde over de grond gesleept. Eventueel kan een
tweede as worden toegevoegd. De te vervoeren bomen worden dan onder de beide assen gehangen en vormen de
verbinding ertussen. De zo gevormde constructie lijkt op een wagen. Beide assen kon met de hand richting
gegeven worden. Het geheel wordt in de regel getrokken door een dubbelspan paarden.
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Houtkopers met paarden en een mallejan

De Belgische paarden hadden een gecoupeerde staart omdat die anders tussen de leidsels kwam. Ook sloegen de
merries met hun staart heen en weer als ze plasten en dan werden de mannen op de wagen nat, aldus Jan ten
Brinke (van de Pluumers jongs). Op de wagen stond een houten kuip met het voer voor de paarden. In de zomer
werd er geklompt, het land bewerkt en gevaren met de zomp, in het najaar en de winter werd er hout opgekocht
bij de boeren. Aan de wagen was een carbidlamp gemonteerd, later kwam er een lantaarn met petroleum. Maar
wie waren toch die houtkopers?  Dat waren Gerrit en Dirk Ezink (van de Kos) en Hendrik en Jan Pluimers van
de Sweersboer.  De Ezinks hadden mensen in  dienst,  zoals Jille  Pultrum en Gerrit  Langenhof  van de Oude
Deldenseweg.  Gerrit  Ezink  (Kos  Gaait)  ging  op  de  fiets  naar  de  boeren  om afspraken  te  maken.  Hij  was
getrouwd met Hendrika Johanna Van Uitert. Gerrit Ezink (Kos Gaait) kwam uit een gezin van drie kinderen,
Dirk, Gerrit en Riek Ezink. Ze woonden aan de Werfstraat, in het huis naast Waanders (Brouws) en Pluimers
(Susse) en aan de andere kant Hobbelink en Scholten (Wanda).

Pluimers (van de Fabriek) van de Dorpsstraat bij de rooms katholieke kerk was houthandelaar. Hij kocht eiken-
en geriefhout op bij de boeren. Het hout werd in het café Roetgerink verkocht. Notaris Schönfeld Wichers, later
ook notaris Bernhard,  verkochten het gerief- en het eikenhout van een bosperceel bij opbod. Daarna ging de
koper aan het snoeien. Alle dunne en kromme takken werden gesnoeid en aan takkenbossen, de rijze, gebonden.
Dertien van deze bossen vormden een perceel. Acht percelen samen vormden één vim (=104 bos). Deze werden
na verloop van tijd  dus door de notaris uit Rijssen bij opbod verkocht. Met de rijze werd het fornuis gestookt om
het  eten te bereiden, om de was te koken en de aardappels voor de varkens. De bakkers en de slagers waren
grootgebruikers. Rijshout brandt kort, maar wel heftig en was daarom buitengewoon geschikt voor hun ovens.
 Riek Ezink (van de Kos), de zuster van Dirk en Gerrit, was secretaresse bij de notaris aan de Boomkamp te
Rijssen.
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Belgisch paard zonder staart

Een haam of gareel is een hulpmiddel om van een paard een trekdier te kunnen maken. Het paard moet aan de
ploeg of de wagen vastgemaakt worden om het te kunnen trekken. Wanneer je dit met een riem om de hals van
het paard zou doen, wordt de luchtpijp van het dier afgeklemd. Een haam of gareel voorkomt dit en verdeelt
tegelijkertijd de trekkracht optimaal. Het is een ellips vormig houten frame dat aan de bovenzijde scharniert en
aan de onderzijde gesloten kan worden.  Aan het  houten frame wordt ijzeren beslag gemonteerd  en daaraan
worden verschillende ijzeren ogen en haken gemaakt om de trekriemen aan te bevestigen. Aan de binnenzijde
wordt het haam bekleed met leer en tussen het hout en het leer komt vulling van stro. Het vullen is een precisie
karwei. Het haam mag niet te hard en niet te zacht zijn. Maar het haam moet desalniettemin zo soepel zijn, zodat
het haam zich kan vormen naar het paard.

Jille Pultrum begon voor zichzelf. Hij kocht een vrachtwagen en werkte veel voor Ten Brinke (Pluumers jongs).
Hij reed naar Limburg om in Valkenburg en Maastricht cement te kopen uit de mergelgrotten. Tegenwoordig
staat Pultrum bekend om haar ruime ervaring in exceptioneel transport. Zij vervoeren alle vrachten die afwijken
van de standaard maten en die dus langer, breder, hoger en zwaarder dan normaal zijn.

Belgische trekpaarden
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In de oorlog begon H.
ten  Brinke  senior  (de
Smid  van  de
Rijssenseweg)   met
houttransport  voor  de
klompenmakers.  Dat
gebeurde  met  twee
paarden  en  wagens.
Later  werd  dit
aangevuld  met  een
Chrevolet, die  gekocht
werd van de Canadese
bevrijders.  Deze  auto
werd  later  ingeruild
voor  een  G.M.C.;  dat
was  een Amerikaanse
vrachtwagen. Daarmee
werd  “het  houten
tijdperk”  afgesloten.
Omstreeks  1956  werd
een  ladder
aangeschaft,  die werd
gebruikt  bij
zandafgravingen  bij
Wolters  aan  de
Rondweg,  De  Wilde
aan  de
Heidebloemweg en
Van  de  Burg  aan  de
Jagersweg.  De  eerste
diesel werd in 1960 in
gebruik  genomen.  In
het jaar 1961 werd een
volvo  aangeschaft,
waarop  een  kipper

werd aangebracht. In 1958 komt er een nieuwe M.A.N. , in 1965 een Mercedes en in 1968 wordt de eerste volvo
laadschop geleverd door De Kuiken uit Emmeloord. Op dit moment kun je bij Ten Brinke, die met zijn bedrijf
verhuisd is naar Rijssen, een container huren, voor bijvoorbeeld bouw- en sloopafval.

Eikenhakhout 
Omstreeks 1650  van landschapsbescherming tot inkomstenbron

Al vanaf de Middeleeuwen gebruikten de boeren heideplaggen als strooisel in hun potstal en schaapskooi. De
met mest doortrokken plaggen werden vervolgens als mest op de akkers gebracht. Door het plaggen van de heide
ontstonden  er  op  kleine  schaal  zandverstuivingen,  die  een  bedreiging  vormden  voor  de  akkers.  Om  deze
zandverstuivingen  tegen  te  gaan,  werden  er  in  de  marke  regels  opgesteld  waaraan  de boeren  zich moesten
houden.  De grond waar heide geplagd was,  moest  daarna ingezaaid worden met zandhaver en in de zomer
moesten rondom de akker takken met bladeren worden gestoken om het stuivende zand op te vangen. Dit zand
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verzamelde zich tussen de takken met daaraan het dorre blad en werd een walletje van zand. Zo kon zich na jaren
een metershoge wal ontwikkelen, de zogenaamde bestikkingswal.

In de zeventiende eeuw werden in plaats van takken bewortelde jonge eikentelgen gebruikt. Dat bespaarde veel
werk en het hout kon als rijshout en boerengeriefhout verkocht worden. Ook de schors,  de eekschil, bracht geld
op. Deze schors werd gebruikt bij de leerbereiding. Dit waren extra inkomsten die zeer welkom waren. Ook de
landgoedeigenaren die de boerderijen, erven, akkers, weiden en hooilanden verpachtten, zagen hierin een extra
inkomstenbron. Daarom werden de singels met het eikenakkermaalshout (maal = grens) op de wallen, die de
akkers  begrensden,  bewust  buiten  de  pachtcontracten  gehouden.  De  boeren  mochten  wel  het
zogenaamde weekhout gebruiken, zoals berk, els, wilg en es. De pachtheer liet dit hout echter zoveel mogelijk
rooien voordat het zich tot stammen kon ontwikkelen.

Door ervaring wijs geworden, werden deze singels en ook de aaneen gesloten eikenhakhoutbossen precies om de
negen jaar gekapt. De eekschil kon dan gemakkelijker van de stam afgeklopt worden en de afgeslagen stammen
vormden dan sneller nieuwe scheuten. Werd er later gekapt, dan was de volgende oogst minder. Werd er eerder
dan 9 jaar gekapt, dan liepen de stammen wel goed uit, maar de hoeveelheid hout en eekschil was minder. In
december  en januari  werden  openbare  verkopingen  gehouden.  Een  notaris  verkocht  het  eikenhout  van  een
bosperceel bij opbod. Daarna ging de koper aan het snoeien. Alle dunne en kromme takken werden gesnoeid en
aan  takkenbossen,  de rijze,  gebonden.  Dertien  van  deze  bossen  vormden een perceel.  Acht  percelen  samen
vormden één vim (=104 bos). Deze werden na verloop van tijd door een notaris bij opbod verkocht. Met de rijze
werd het fornuis gestookt om het eten te bereiden, om de was te koken en de aardappels voor de varkens. De
bakkers en de slagers waren grootgebruikers. Rijshout brandt kort, maar wel heftig en was daarom buitengewoon
geschikt voor hun ovens.

Het gesnoeide bos van opgaande stammen bleef staan tot mei. In de meimaand kwamen de "bosschers" in actie.
Zij kapten het bos en sloegen de polsdikke stammetjes in stukken van ongeveer 66 cm lengte. Dit werd het
"duizendbeentjeshout" genoemd. Ook beklopten zij de stammetjes, zodat de bast, de eekschil, los ging zitten en
er vervolgens makkelijk afgeschild kon worden. De "bosschers" kregen uitbetaald naar de hoeveelheid die ze
hadden verwerkt. De dikke blanke stukken van 66 cm lengte, het talhout en de dunnere stukken werden per soort
aan bossen gebonden van ca 60 cm omtrek. Dit werd evenals bij de rijze in vimmen verwerkt. In totaal bevatte
een vim ongeveer duizend stuks beentjeshout. De eekkokers (de schillen) werden ook aan bossen gebonden en
aan hopen te drogen gezet tot in de zomer. Als de "bosschers" omstreeks eind mei begin juni klaar waren met
hun  werk,  dan  kwamen  de  "meirijzebinders".  Zij  zorgden  voor  het  samenbinden  van  de  achtergelaten
bladhoudende  dunne  takken.  De meirijze(ruige rijze)  bracht  maar  de  helft  op  van  de  schone
(bladloze) snoeirijze uit de winterperiode.

Direct na het "bosschen" was er werk voor de boeren. Zij brachten de bossen hout met paard en wagen naar de
los- en laadplaats aan de Vecht. Op een boerenwagen gingen ongeveer 3.000 stuks beentjeshout. Dat is 3 vim
(312 bos). Van het wildere,  meer omvangrijke rijshout ging er maar één vim op een wagen.  In juli was er
opnieuw werk voor de boeren. Ze moesten de bossen gedroogde eek uit het bos halen. De bossen eek brachten ze
eerst naar hun schuur waar ze de schors in kleine stukjes moesten hakken, zodat de eekmolen het kon vermalen
tot "run" waarmee later het leer gelooid kon worden. Bij de schuur werd deze gehouwen schors gewogen en in
zakken gedaan door de "eekzakkers". Daarna brachten de boeren de zakken met paard en wagen naar de Vecht.
De boer kreeg voor het klein maken en het vervoer per mudde (72 kg) uitbetaald. Bij de Vecht aangekomen werd
de lading overgeladen op een schip, de zogenaamde zomp. Een zomp kon ongeveer 20 vim beentjeshout in een
lading vervoeren (2.040 bos, ongeveer 20.000 stuks hout) met een gewicht van ongeveer 7.000 kg. Van eek kon
een  zomp  een  vracht  van  80  mudde  laden  met  een  gewicht  van  ongeveer  5.600  kg.  De  zompschippers
vervoerden het hout en het eek meestal naar Zwolle.

Zo'n  250 jaar  lang gaf  dit  werk  een  enorme bedrijvigheid  in  Dalfsen.  Er  was in  die jaren  ongeveer  60 ha
eikenhakhout aanwezig, wat later nog is uitgebreid met het gedeeltelijk inplanten van essen en het aanleggen
van rabatten (ca. 5 m brede stroken grond gescheiden door een greppel om het water af te voeren).  Jaarlijks
leverde dit in Dalfsen meer dan één miljoen stuks beentjeshout op en ongeveer 100.000 kg eek. Elk jaar reden de
boeren 400 vrachten hout en 50 vrachten eek door de mulle zandwegen naar de los- en laadplaats aan de Vecht.
Meer dan 100d scheepsladingen met hout en eek voeren stroomafwaarts richting Zwolle naar de Eekwal waar de
eekmolen stond en de houthandelaren hun bedrijf hadden. Honderden mensen hebben zich jaarlijks hiervoor
kunnen vrijmaken naast hun reguliere werkzaamheden. Het was een welkome bijverdienste naast het normale
inkomen van het gezin van een dagloner, schipper, klompenmaker, tapper, timmerman en de landbouwer met
paard en wagen.
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Siberische toestanden in de winter van 1928/1929 in 
Enschede

De winter van 1928/1929 was zo streng; in februari daalde de temperatuur in Twente gedurende een groot aantal 
nachten onder de min 20 graden Celsius. In Nederland vroren tientallen mensen dood of kwamen door 
verdrinking (schaatsers) en uitputting om het leven. Talloze mensen werden op straat overmand door de kou en 
raakten buiten kennis.

In verband met de kou werden de uitkeringen aan werklozen en stakers door de Enschedesche 
Textielarbeidersbond De Eendracht met twintig procent verhoogd. Deze unieke opname toont het 
fabriekscomplex van Jannink & Zonen aan de Haaksbergerstraat. Op de voorgrond de spoorlijn Enschede-Ahaus
en links een politiepost. De man in de telefoonpaal moest ervoor zorgen dat de door zware ijsafzetting vernielde 
telefoonleidingen werden gerepareerd.

De man in de  telefoonpaal  moest  ervoor  zorgen  dat  de  door  zware  ijsafzetting vernielde  telefoonleidingen
werden gerepareerd. 

Huishouden in oorlogstijd
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Over  de  Tweede  wereldoorlog  zijn  bibliotheken  vol  boeken  geschreven.  Hoe  de  Duitse  bezetting  door  de
gevolgen van de goederen- en levensmiddelendistributie - ook voor andere zaken dan klompen - ingreep in het
dagelijks leven van de huisvrouw, blijkt uit een klein geschriftje: voorschriften en recepten voor de keuken in
oorlogstijd.
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"Wat elke Huisvrouw in tijd van oorlog en distributie moet weten. Hoe bespaar ik op Koffie, Thee, Suiker, Boter
en Gas ?” Het was indertijd te koop voor de prijs van 16 cent.
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Voorschrift de Keuken in oorlogstijd

Rantsoen
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Hoe verdubbelde de huisvrouw het boterrantsoen, hoe gebruik je een hooikist, welke pannen en welke spijzen
zijn daarvoor geschikt en hoe bezuinig ik nog meer op gas. Allemaal vragen uit het toenmalige dagelijkse leven.
Nu is er een vrekkenbeweging die met dit geschriftje zijn voordeel kan doen, maar toen was het voor een gezin
bittere noodzaak.

Wij willen u een voorbeeld geven over het maken van koffie-extract. Koffie, nu een dagelijkse drank, waarbij
het al lang niet meer blijft bij één of twee kopjes. Toen ging het als volgt en men had de keus uit met en zonder
suiker:

KOFFIE-EXTRACT MET SUIKER

2,5 ons basterdsuiker of gewone witte suiker; 1 ons gemalen koffie; 1,5 liter kokend water.

Men brandt de suiker zonder water tot ze geheel zwart ziet, voeg de koffie toe en laat alles, steeds roerende, nog
eens branden; dan voegt men er langzaam het kokende water bij (vooral langzaam omdat het bruist) en roert dit
terwijl het flink moet koken nog tien minuten, dan zeeft men het vocht door een netelsdoeklap en een trechter in
een  goed  gesloten,  liefst  beugelfles  en  het  extract  is  voor  gebruik  gereed. 
Men doet een eetlepel extract in een kopje waarbij de normale hoeveelheid suiker gevoegd wordt. De melk kan
zeer goed nog verdund worden met water hetgeen proefondervindelijk bewezen is. Het verdient aanbeveling om
dan met de verdunde melk een mespuntje zout mee te koken. Hierdoor verkrijgt U een overheerlijke smaak aan
Uw koffie.

KOFFIE-EXTRACT ZONDER SUIKER

½ ons gemalen koffie, ½ liter kokend water, ¼ busje Buisman’s koffie.

Op ½ liter kokend water voegen we het ½ ons koffie en laten dit drie kwartier trekken zonder dat het kookt.
Vervolgens voegen we het ¼ busje Buisman’s koffie er bij en laten het geheel nu weer een half uur trekke,
echter weer zonder dat het kookt. Daarna doen we het hele mengsel door een fijne zeef waardoor men het vocht
van de koffie scheidt. Het vocht is het extract wat we weer in een goed gesloten liefst beugelfles gieten. De
koffie die in de zeef overblijft kunnen we weer in de filtereer gebruiken om er op de normale wijze koffie van te
trekken.

Proeven hebben bewezen dat men, met de hoeveelheden van bovenstaand recept hiervan nog twintig kopjes kan
schenken, alvorens men tot het gebruik van de gemaakte extract behoeft over te gaan.  Bron:Historische Kring
Losser.

Een Twentse winter van 70 jaar geleden

Hoewel het tot een paar dagen geleden nog niet op winter leek, is de temperatuur nu, omstreeks 3 uur in de
middag van 24 januari, nog niet boven nul en heeft het vannacht een graad of acht gevroren. Binnen is het lekker
warm. Daar merk je niets van de kou. Je zorgt dat de thermostaat op de gewenste temperatuur wordt gezet en
verder heb je nergens omkijken naar. Maar hoe ging dat zo'n 70 jaar geleden?
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De huizen waren toen nog niet zo goed geïsoleerd als nu. De meeste hadden steensmuren en sommige zelfs
halfsteensmuren.  Had men al  spouwmuren dan  bestond de  isolatie  uit  de lucht  in  de  spouw.  Van dubbele
beglazing had men ook nog niet gehoord. De meeste huizen hadden zelfs nog geen beschoten kap, d.w.z. op
zolder keek men tegen de dakpannen aan. Niet alleen die dakpannen sloten niet al te best aan, hadden dus kieren,
maar  ook de  deuren  en  ramen  waren  vaak  niet  kiervrij.  Men probeerde  voor  de  winter  wel  het  huis  wat
tochtvrijer te maken. Zo zie ik nog mijn grootvader in de herfst de ramen langslopen met repen oude kranten en
een  briefopener.  Met  behulp van  die briefopener  werden  de  repen  tussen raam en vensterbank  en raam en
sponning gestopt. Hij zal wel niet de enige geweest zijn die op een dergelijke manier probeerde de kou buiten te
houden.

Gasverwarming bestond nog niet. Wij stookten de kolenkachel in de keuken met kolen (antraciet en eierkolen).
Alleen grote gebouwen,  zoals het  gemeentehuis en een enkele particulier,  hadden centrale verwarming.   De
meeste mensen hadden in de keuken, waar men leefde, een kolenkachel. In de woonkamer werd de haard met de
kerst  aangestoken. Door de haard of kachel vlak voor het naar bed gaan met kolen te vullen, bleef deze de hele
nacht doorbranden. De asla werd door mijn moeder in de ochtend geleegd. Soms was de kachel uitgegaan en dan
was het koud in huis.

Eerst moest de as uit de lade verwijderd worden. Dat deed nogal wat stof opwaaien. Dan aanmaakhoutjes erin
met een in elkaar gefrommelde krant er onder, een lucifer erbij en dan brandde de kachel weer. Voorzichtig met
de kolenkit de kolen erbij. Je kon door de micaraampjes naar het vuur kijken. Eens per week moest ik de kachel
poetsen met kachelpoets uit een tube. Zebraline kachelpoets is nog steeds te koop. Soms werd een aanmaakturf
met een scheut petroleum gebruikt om het vuur aan te krijgen. Als de brand er goed in zat, duurde het toch nog
wel een tijdje voordat het lekker warm in het vertrek werd. Kwam je thuis met koude of natte voeten dan zette je
ze op de rand die rondom de kachel was. Ook liet je je klompen, die toen heel veel gedragen werden, warm
worden achter de kachel. 

Behalve in keuken en soms in de woonkamer werd er in huis niet gestookt. De slaapkamers waren dus ook koud.
Het  kwam wel  eens voor dat  ’s morgens de uitgeademde lucht op het  laken bevroren  was.  Er waren altijd
ijsbloemen op de ramen. Als kind kleedde ik mij ’s avonds dan ook bij de brandende kachel in de keuken uit en
’s morgens weer aan. De kleren op de stoel onder de klok. De was werd gedroogd op de stang die rondom de
kachel was. En zaterdags was de grote wasbeurt voor de kachel.

In de winter sliep ik onder wollen dekens en ging er een kruik mee naar bed. Zo’n kruik was meestal van koper,
gemaakt van een granaathuls  en werd gesloten met een schroefdop. De kruik ging in een oude sok, zodat je je
voeten niet zou branden.  De kruik was met kokend water  gevuld.  Om die kruiken te vullen moest gezorgd
worden voor een grote ketel kokend water. Ook voor de afwas en veel andere dingen, waarvoor je warm of
kokend water nodig had, stond altijd een ketel water op de kachel. Als de ketel begon te ‘zingen’ kookte het
water bijna. Bij veel huishoudelijke karweitjes moest dus altijd vooruit gedacht worden. 
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Watermolen Den Haller in de sneeuw, 1930. (collectie Old Deepn)

Om het niet koud te hebben, moest dus meer gedaan worden dan een thermostaatknop omdraaien of intoetsen. Je
moest ook zorgen dat je brandstof in voorraad had. Kolen konden besteld of gehaald worden, maar hout moest
gehakt, gezaagd en gekloofd worden. Als de brandstoffen in een schuurtje enige meters van het huis opgeslagen
lagen, het hard vroor en de kolenkit ’s avonds bij het naar bed gaan leeg bleek te zijn, moest degene die een kit
kolen moest halen wel even op zijn tanden bijten om zijn werk te gaan doen.

De landgoederen hielden elke winter een dag “houtverkoop”. Je kon je dan inschrijven op een perceel hakhout.
Kreeg je zo’n perceel toebedeeld, dan moesten de bomen omgezaagd of omgehakt worden. Aan het eind van de
winter zag je dan ook veel wagens met houtstammetjes rijden. Deze voorraad was voor de volgende winter, want
het hout moest eerst drogen om goed te kunnen branden. In de loop van het jaar werden de stammetjes op een
zaagbok, die bijna iedereen wel had, in stukken die in fornuis of kachel pasten gezaagd. Ik heb vanaf een jaar of
8 heel wat uurtjes staan zagen met mijn opa. Meestal gebeurde dat in de schuur, maar als het in het voor- of
najaar mooi weer was en niet te koud, werd de bok ook wel achter de schuur gezet, zodat we al zagend van het
zonnetje konden genieten. De gezaagde blokken werden daarna netjes opgestapeld in een hok. Als dan aan het
begin van de winter de oude voorraad opraakte, was de “nieuwe” oogst droog.

Niet alleen moest er nogal wat werk verzet worden om het thuis in de winter behaaglijk te hebben, ook moest
men voorzorgsmaatregelen nemen om genoeg eten in huis te hebben voor mens en dier.  De op stal staande
koeien werden, zolang het nog niet te hard vroor, gevoerd met knollen en hooi en later met voederbieten en hooi.
Het hoofdvoer voor varkens was gekookte aardappelen. De aardappelen en bieten werden in de herfst ingekuild.
Zo’n kuil bestond uit een gegraven laagte in het bouwland. In die laagte werd stro gelegd, daarop werden de
aardappelen of bieten gestort en daarover ging dan weer een laag stro. Tegen dat het begon te vriezen ging een
laag aarde over het stro en daarover weer een laag blad. Als de bladeren vielen zag je overal onder de eiken- en
beukenbomen mannen bladharken. Dat blad was voor de kuilen. Eiken- en beukenblad verteren niet snel, zodat
een laag van deze bladeren de hele winter een goede bedekking bleef. Als er een laag sneeuw viel, was dat ook
een goede deklaag.

Ook de burgers verbouwden grotendeels het eten zelf, hoewel bij Wiemerink en Roelofsen al wel wat groente te
koop was. Was de tuin niet groot  genoeg voor ook de verbouw van aardappelen,  dan kocht men de nodige
voorraad bij een boer. Was de kelder hiervoor niet groot genoeg of had men geen kelder, dan was de schuur de
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opslagplaats. Aangezien zo’n schuur niet vorstvrij was, moest er, als de vorst inzette, wel gezorgd worden voor
een goede afdekking. Bevroren aardappels smaken immers niet.

In het koude seizoen stonden kelders en kelderkasten vol gevulde weckflessen, Keulse potten met zelfgemaakte
zuurkool of ingezouten snijbonen. Met andere woorden, boer en burger waren de hele zomer in de weer voor de
winter. Wat hebben wij het nu gemakkelijk! Wij gaan naar de winkel waar we het hele jaar alle mogelijke verse
groenten kunnen kopen.

Wij moeten ervoor zorgen dat, voor het begint te vriezen, antivries in het koelwater en in de ruitensproeier van
de auto zit. Hoe dat ging bij de weinig auto’s die er in de dertiger jaren al waren, weet ik niet. Misschien waren
die  luchtgekoeld.  Maar  het  vervoermiddel  van  die  tijd,  paard  en  wagen  dus,  kon  bij  gladheid  ook  niet
onvoorbereid op pad. Het paard kreeg dan z.g.n. “punten”, een soort nagels, in de hoefijzers geschroefd om niet
uit te glijden. De voerman moest dus wel zorgen dat zijn paard de goede ijzers onder had.

Op de hoofdwegen werd al wel gestrooid. Niet met zout, maar met geel zand.

 

De strooikar

Dat gebeurde vanuit een kar getrokken door een paard. In de kar stonden een paar mannen die met de schop zand
op straat strooiden. Wanneer Diepenheim een echte zandstrooier kreeg weet ik niet. Wel weet ik dat deze achter
een kar bevestigd was en de mannen op de kar nu niet meer zelf hoefden te strooien, maar het zand in de strooier
schepten. Had het gesneeuwd, dan kwam eerst de sneeuwploeg. Dat was een V-vormig houten gevaarte met een
plank erover en paarden er voor. Op de plank zat de koetsier met soms nog een paar mannen om de ploeg zo
zwaar mogelijk te maken. Deze werd ook wel eens op een andere wijze verzwaard.

De aanwonenden moesten zorgen voor een begaanbaar pad op het trottoir voor hun huis. Ook moesten zij ervoor
zorgen dat, wanneer het begon te dooien, de straatgoten schoon waren, zodat het water weg kon stromen. Kwam
er stuifsneeuw zonder dat het al eerder gesneeuwd had en er dus nog geen laagje op de daken lag, dan stoof er
sneeuw door de niet goed aansluitende dakpannen naar binnen. Was het sneeuwen voorbij dan moest de op
zolder liggende laag gauw verwijderd worden. Zou het immers beginnen te dooien, dan zou deze sneeuw ook
gaan dooien en lekkage veroorzaken.
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Maar de winter was ook wel een fijne tijd, vooral voor de kinderen. Er was bijna geen verkeer zodat de sneeuw
ook op straat bleef liggen. Je had dan echt plezier van je slee. Ik denk dat het in de winter van 1944/45 is
geweest, toen wij vanwege de soldaten die in de school gelegerd waren vrij hadden, dat wij met een hele groep
met sleeën naar de kanaalbrug naar Stokkum liepen. De afritten van die brug waren onze “bergen” om af te
glijden. We maakten wel eens iglo’s. Deze waren dan een speelplaats bij slecht weer.  Ze waren heel  stevig
omdat we er water over gooiden, zodat de sneeuw bevroor en ijs werd. Deze bouwsels smolten daarom bij dooi
niet gauw weg.

Ook werd er natuurlijk geschaatst. Dat werd meestal achter een stoel op de beken geleerd. Had je die stoel niet
meer nodig, ging je naar de bleekgravens waar het ijs ook gauw sterk genoeg was om te schaatsen. Maar onze
echte "ijsbanen” waren de vijver en de gracht van Huize Diepenheim. Bovendien had je daar tussen de bomen
geen last van koude wind. Hier kwamen ook volwassenen schaatsen. Vooral de gracht was erg in trek. Als het zo
hard gevroren had dat het ijs onder de brug naar het voorplein van het kasteel sterk genoeg was, kwamen de
goede rijders om in volle vaart rondjes te schaatsen. De meer onervarenen bleven dan op de binnengracht of op
de vijver. Er was altijd wel iemand die een bezem meebracht. Om beurten was je dan baanveger.

Als het echt lang vroor, begonnen ook wij kinderen genoeg te krijgen van ijs en sneeuw en verlangden we naar
het voorjaar met weer andere geneugten. Het was echt voorjaar als de gemeentearbeiders de winterse, strooien
bescherming van de stadspompen verwijderden. Bron: historische vereniging Old Deep’n (Gerdien Boonk). 

Rijssense strijd tegen dansvermaak uit Enter

Foto: Het pand van het voormalige café 'n Dikken van de heer Tusveld aan de Enterstraat in Rijssen.

In Enter was in de jaren twintig van de vorige eeuw geen zaal beschikbaar om dansavonden te organiseren. De
voornamelijk katholieke jeugd wilde graag dansen op zaterdag- en zondagavond. In Enter was maar één zaal
hiervoor geschikt en dat was het 'Gebouw voor Christelijke Belangen' in de volksmond 'Het Lokaal' geheten. Dit
was  eigendom  van  de  Kerkvoogdij  van  de  Hervormde  Gemeente  en  dansavonden  hier  waren  taboe.
Ten Berge speelde op zondagavonden in zijn café tegenover het station wat grammofoonplaatjes, waarop een
paar paartjes in de kleine gelagkamer een dansje konden maken. Dit bood echter geen oplossing voor de wat
grootschaliger behoefte aan dansvermaak. Nou waren er in die tijd tussen Enter en Rijssen diverse cafés, die
allemaal op Rijssens grondgebied aan de Enterstraat lagen. De eerste die je, komend van Enter, tegenkwam was
het café van H. Tusveld '’n Dikken' genaamd. Dit was schuin tegenover de woning van Hanstede (Geykes-Trui).

Dit café had een serre waarin de tapkast was en waar de gewone cafébezoekers zaten. Daarachter was een zaaltje
wat  op een  gegeven  ogenblik  verhuurd  werd  aan  de  R.K.  Dansvereniging  uit  Enter.  Een  Enterse  jazzband

304



verzorgde de muziek. De dansleraar was Geels uit Enter (Jan Meyers-Gat). De burgemeester greep onmiddellijk
in.  De veldwachter  werd  er  op af  gestuurd  om proces-verbaal  op te  maken:  tegen  de jazzband – voor  het
optreden zonder muziekvergunning – en tegen caféhouder Tusveld voor het overtreden van het sluitingsuur in
een verkapte openbare gelegenheid.

De kantonrechter veroordeelde de muziekband tot een boete van twee gulden. De band ging in hoger beroep en
werd daar vrijgesproken. Bij de behandeling van het hoger beroep bij de rechtbank in Almelo kwamen veel
details aan het licht. De muzikanten betoogden dat ze op een niet voor het publiek toegankelijke plaats muziek
hadden gemaakt. Ze speelden voor de leden van de R.K. Dansvereniging uit Enter, die het zaaltje afgehuurd
hadden.  Ander  publiek was er  niet.  De president  van de rechtbank vroeg waarom de Enterse jongelui  naar
Rijssen kwamen om te dansen. Getuige Otten van de dansclub zei dat er in Enter geen zaal te krijgen was. Otten
vertelde ook over de formaliteiten bij de club. Er werd geen vaste contributie geheven, maar de heren betaalden
per dans ƒ0,25 en de dames ƒ0,20. Zo’n dans bestond uit verschillende nummers en duurde nog wel even, zodat
de totale bijdrage op een avond nog wel meeviel.

Getuige veldwachter Rouwendal zei dat hij bij de surveillance nooit heeft opgemerkt dat er ander publiek danste
dan dat van de Enterse Dansschool. Hij gaf ook aan dat de club geenszins aanstoot gaf. De caféhouder vertelde
dat hij in een soortgelijk geval in hoger beroep al eens eerder was vrijgesproken. Het zaaltje was voor de gewone
cafébezoeker niet toegankelijk, ook niet als er niet gedanst werd. De Officier van Justitie vond dat er sprake was
van een verkapte openbare gelegenheid en zuchtte waar het heen moest als voor dergelijke verenigingen geen
muziekvergunning, geen sluitingsuur en geen tapverbod bestond. Hij vroeg bevestiging van het vonnis van de
kantonrechter. De rechter besloot tot vrijspraak. 

In  een  volgende  raadsvergadering  van  de  gemeente  Rijssen  kwam  de  kwestie  nogmaals  ter  sprake.  Een
Rijssenaar had een adres gericht aan de gemeenteraad met het verzoek een einde te maken aan de danspartijen op
zaterdag- en zondagavonden in het café van Tusveld aan de Enterstraat. De burgemeester vertelde dat dit al voor
de  rechtbank  was  geweest,  maar  dat  Tusveld  was  vrijgesproken.  “We  staan  er  machteloos  tegenover”.
Gemeenteraadslid Smit stelde voor rechtskundig advies in te winnen. De burgemeester verklaarde zich graag
bereid dit te doen.

De kwestie heeft zich vanzelf opgelost. De jeugd trok er op een gegeven ogenblik verder op uit richting Goor,
Almelo en Bornerbroek. bron: Johan Altena

Huisartsen Beens uit Wierden
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Antje Beens - Oosthoek en Gerrit Herman Beens, met hun kinderen Corrie in de kinderstoel en de latere huisarts
Ep Beens.

Wierdens Weekblad van weleer - Dokter G.H. Beens

Dokter Gerrit Herman Beens was bijna veertig jaar in Wierden werkzaam als huisarts. Door zijn manier van
werken  kreeg  hij  veel  sympathie  onder  de  bevolking.  Hij  werd  op  24  oktober  1888  in  Assen  geboren  en
verhuisde later naar Rotterdam. Bij Raadsbesluit van zaterdag 5 april 1919 (men vergaderde in die tijd dus nog
op zaterdag) werd hij benoemd tot gemeente geneesheer zoals in die tijd werd aangeduid.

Zijn benoeming ging met enige commotie gepaard. Het ging niet om de persoon Beens maar om de manier
waarop  de stemming tot  de benoeming verliep. Er waren tien kandidaten voor de functie en een toenmalig
Raadslid van de Elst wenste een andere stemmingsprocedure dan het college van B&W had voorgesteld. Het
Raadslid kreeg echter niet zijn zin en verliet onder luid protest de raadszaal.

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

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

Het oude doktershuis aan de Rijssensestraat (nu nog steeds de woning van oud-dokter Flach) was de woon- en
praktijkruimte van Beens. Zijn vrouw hielp daarbij in de huisapotheek. Het oude huis werd in de jaren vijftig
(jammer genoeg) gesloopt en vervangen door een moderne woning. Zoon Egbert-Jan, die geboren was op 7 mei
1917, keerde in 1949 terug van zijn dienstplicht  uit  voormalig Nederlands-Indië.  Hij  ging aan het  werk als
assistent van zijn vader. In de periode daarna moest de 'oude Beens' – zo men het verschil aangaf tussen de beide
huisartsen  –  vanwege  een  ernstige  ziekte  de  praktijk  overdragen  aan  zijn  zoon  Egbert-Jan.
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Gerrit Hendrik Beens overleed op 7 juni 1958 in het ziekenhuis te Utrecht. Zijn vrouw overleed op 17 augustus
1978. Zoon Egbert-Jan overleed op 7 augustus 1971 aan kanker. Zijn dankbare patiënten boden de geliefde arts
als laatste eer een grafsteen aan. Het echtpaar Beens-Oosthoek ligt evenals hun zoon Egbert-Jan begraven op de
Algemene begraafplaats aan de Appelhofstraat. In Wierden West heeft de gemeente ter nagedachtenis aan G.H.
Beens  een  straat  naar  hem  vernoemd.  De  Dokter  G.H.  Beensweg.
Dit artikel is gelijktijdig verschenen met het afsluiten van de Expositie Zorg in Uitvoering. De expositie mocht
ruim duizend bezoekers ontvangen. Zaterdag 15 oktober is de opening volgende expositie met het thema '40 Jaar
Indoor'. Bron: Historische Kring Wederden.

Aardappelstomer 

Als de zomer vorderde, vroeger heette de herfstvakantie de aardappelvakantie, kwam de tijd van het aardappelen
rooien of zoals wij het hier noemen 'earappelkrabben' of 'earpel gardern'. In mijn jeugd was dit allemaal nog
handwerk en de hele familie werd erbij ingeschakeld.

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

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

De voedingswaarde van de gekookte aardappel is veel hoger dan ongekookt. Het koken gebeurde meestal in een
fornuispot en was kleinschalig en arbeidsintensief. Al voor de Tweede Wereldoorlog werd er geëxperimenteerd
met het stomen van aardappelen. De gestoomde aardappelen werden ingekuild en bedekt met stro en zand en als
veevoer gebruikt. Tijdens de oorlog werd deze regeling beëindigd, maar na de oorlog werd de subsidie weer
ingesteld  en  de  aardappelstomer  werd  massaal  gebruikt  tot  ver  in  de  jaren  vijftig.
Het werd duidelijk dat vooral de kleinere gemengde bedrijven het moeilijk hadden na het inleveren van hun
kippen (75 procent) en voor de oorlog eigenlijk al in de problemen kwamen. Eind 1941 was de varkensstapel
zelfs met 56 procent verminderd in vergelijking met juni 1940.

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

Bestrijding coloradokever in 1953

Henk ten Cate spoot met zijn, voor die tijd moderne motorspuit getrokken door een paard, onder andere tegen de
coloradokever. In die jaren spoelden de kevers met miljoenen tegelijk aan op de Nederlandse stranden. Kinderen
konden een aardig zakcentje verdienen met het oprapen van de kevers op de stranden. De larven van de kevers
vraten het blad van de aardappelplanten geheel op, waardoor de aardappelproductie tot bijna nul reduceerde.
In Nederland blijkt de kever aan de noordelijke rand van haar klimatologisch bepaalde verspreidingsgebied te
zitten en geeft alleen in bepaalde warme jaren schade. In 1937 werd de kever voor het eerst in Nederland in
Limburg en Brabant gevonden. In 1938 waren er ten zuiden van de Maas 161 gemeenten met 607 vindplaatsen
bekend.

Henk ten Cate met zijn – voor die tijd moderne – motorspuit getrokken door een paard.
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Er is nog geprobeerd de kever in Nederland uit te roeien door de kevers met man en macht te verzamelen en met
gif  te  bestrijden,  maar  dit  is  niet  gelukt.  Vroeger  gold  bij  het  aantreffen  van  een  coloradokever  een
meldingsplicht  bij  de  toenmalige  Plantenziektenkundige  Dienst.
Tot halverwege de vorige eeuw werden de aangespoelde kevers door soldaten van de Nederlandse krijgsmacht
met  vlammenwerpers  verbrand  op  het  strand.
Voor  de  bestrijding  van  coloradokevers  zijn  er  sinds  1996  geen  regels  meer  van  kracht.  Wel  schijnt  de
coloradokever weer wat vaker op te duiken. De belangrijkste reden die gegeven wordt is de klimaatsverandering
en  de  relatief  zachte  winters  en  warme  zomers  van  de  afgelopen  tijd.  Vanaf  eind  april  komen  de  kevers
tevoorschijn  en  zoeken dan  jonge  aardappelplanten  op.  Zodra  de  temperatuur  zeventien  graden  of  meer  is
worden eitjes afgezet op de onderzijde van het blad. De larven kunnen de planten tot op de stengel kaal vreten.
Tijdens warme zomers kan een volledige tweede generatie tot ontwikkeling komen. Deze kevers verspreiden
zich in zwermen vliegend. Een oud middel tegen de kever is het planten van ricinusplanten wonderboon tussen
de planten.

De kroepketel

In dit apparaat werd water aan de kook gebracht en dan kwam er stoom uit het pijpje. Het bakje dat onder het
pijpje hangt dient om de waterdruppels op te vangen. Het is een kroepketel die werd gebruikt bij patienten, vaak
kinderen, die een pseudo kroep aanval hebben. Pseudokroep is een aandoening waarbij de slijmvliezen rond de
stembanden opzwellen als gevolg van een virale ontsteking van de bovenste luchtwegen. Hierdoor wordt het
inademen moeilijk en krijgen kinderen het ernstig benauwd. Ook hebben pseudokroeppatienten vaak last van een
blafhoest en gierende ademhaling.  Boven een spiritusvlam of met elekctra verdampt het kokende water. De
waterdamp kan uit de ketel ontsnappen via een opgeschroefde  verstuiver op de omgebogen dunne buis van
ongeveer  veertig  centimeter.  De  buis  loopt  niet  horizontaal  maar  iets  stijgend,  zodat  niet  de   tot  condens
neergeslagen waterdamp maar de stoom uit de buis naar de patient stuift.

Vroeger dacht men dat het inademen van vochtige lucht de klachten zou verminderen en hoewel dat is bevestigd
door  recent  onderzoek,  verminderde  de  vochtige  lucht  wel  de  hoestprikkel.  In  de  eerste  decennia  van  de
twintigste eeuw werd de boven afgebeelde kroepketel gebruikt. Naast het gebruik in ziekenhuizen werden deze
toestellen verhuurd door apotheken en kruisverenigingen voor gebruik thuis. De kroepketel was makkelijker in
gebruik dan een ketel met kokend water en kon ook buiten de keuken worden gebruikt. Aan het gebruik van de
kroepketel kwam een eind toen de douche zijn intrede deed. Men kon in de doucheruimte gaan zitten met de
douche aan en dan vol was met vochtige lucht. Dit apparaat en andere gebruiksapparaten van een dokter zijn
tentoongesteld bij de historische kring Wederden in Buurenstee aan de Appelhofdwarsstraat 2 te Wierden in het
kader van het thema Zorg in Uitvoering in november en december 2016.
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De melkboer

H. Boom met zijn 'mechanische hond' uit Wierden

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

Om een indruk te geven van de grootte van de wijk waar gevent moest worden: Boom had begin jaren veertig de
melkwijk overgenomen van Keppelink en ventte met zijn driewieler de Rijssensestraat, het Van den Bergplein,
de Almelosestraat,  de Oude Almeloseweg,  de Aadorpsweg en later ook nog de Grote Maat,  voorwaar geen
geringe wijk. Gemiddeld zes bussen melk van veertig liter op de kar, alleen de bus met karnemelk was iets
lichter, te weten dertig liter. Karnemelkspap verkocht men in flessen, yoghurt en andere zuivelproducten werden
toen nog niet verkocht.

Strenge winters waren ook voor de melkventers een groot probleem. Er werd geen sneeuw geruimd of zout
gestrooid zoals nu gebeurt.  Als er  een dik pak sneeuw lag kwam de melkventer er  met zijn zwaar beladen
driewieler niet door.

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

Rijssenaar in zijn eigen villa zwaargewond 
achtergelaten
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            Foto: Lars Smook

Het rechercheteam dat de zware mishandeling van zakenman Ben Wevers (70) onderzoekt, buigt zich onder
meer over de tekst die het slachtoffer met zijn in eigen bloed gedoopte vingers op de muur schreef. 

Forensische experts van de politie gingen vrijdag door met het onderzoek in de bungalow aan de Pelmolenweg in
Rijssen, waar de registeraccountant dinsdagavond zo zwaar werd mishandeld dat hij wellicht nooit meer kan
lopen. De recherche houdt er rekening mee dat een zakelijk conflict ten grondslag ligt aan het misdrijf. Wevers is
bezig via de rechter 8 ton schade te verhalen.

Twee  onbekende  mannen drongen  dinsdagavond  rond acht  uur  de  bungalow binnen van  de  alleenwonende
Wevers,  waarna  de man werd afgetuigd.  Badend in het  bloed werd Wevers  pas woensdagmiddag door zijn
dochter gevonden.

Na de overval bleek er niets vermist uit de woning. Daarom wijst veel er op dat niet roof het motief was, maar
dat met de mishandeling een zakelijk conflict is beslecht, of als waarschuwing moet gelden.

Zeker is dat Wevers verwikkeld is in een juridische procedure, waarin hij door hem geleden schade probeert te
verhalen. Het betreft acht ton die hij verloor als gevolg van het faillissement van de Achterhoekse Beleggings-
en Investeringsmaatschapij (ABM). De rechtbank Zutphen sprak december vorig jaar het faillissement uit van de
ABM, die in 2003 door Wevers en een zakenpartner werd opgericht. Het was ook Wevers zelf, die vorig jaar het
faillissement van ABM aanvroeg.

De  ABM  bleek  te  zijn  gebruikt  om investeringskapitaal  aan  te  trekken  voor  overname  van  het  Portugese
sportmarketingbedrijf Brandia Global. Om vertrouwen bij investeerders te wekken werd er geschermd met een
bankgarantie van de Gruppo Bancario del Titatono uit het Italiaanse dwergstaatje San Marino. Het Financieele
Dagblad meldde eerder dit jaar dat deze bank helemaal niet bestaat. Een notaris had de bankgarantie echter als
authentiek beoordeeld. Misleid door de valse bankgarantie, zouden particuliere beleggers - onder wie Wevers -
via ABM geld hebben gestoken in het project met het Portugese sportmarketingbureau.

Via beslagleggingen zouden Wevers en een tweede gedupeerde de door hen ingebrachte 1,4 miljoen euro (8 ton
door Wevers, 6 ton door een relatie) hebben willen terughalen. Of deze affaire een rol speelt bij de mishandeling,
is één van de scenario’s die het rechercheteam onderzoekt.

Met zijn eigen bloed schreef de dinsdag mishandelde man uit Rijssen (70) informatie over de daders over de
muur. De man, een oud-ondernemer, werd zwaar toegetakeld. Pas 20 uur na zijn marteling werd hij door zijn
dochter gevonden. 

De dochter had woensdagmiddag om drie uur een afspraak met haar vader. Toen hij niet kwam opdagen en
telefoontjes niet werden beantwoord, besloot zij naar Rijssen te rijden. Daar vond ze haar vader liggend op de
vloer. Met zware hoofdwonden en - naar verluidt - gebroken nekwervels werd hij overgebracht naar het ZGT in
Almelo. Het is de vraag of hij ooit weer kan lopen.
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De opgetrommelde politie besefte al snel dat het vermoedelijk geen ‘gewone’ inbraak betrof. Ook omdat er, voor
zover bekend, niets uit de woning werd vermist. Het slachtoffer had geprobeerd in zijn wanhoop met zijn eigen
bloed informatie over mogelijke daders op de muur te schrijven. Het zou een verwijzing kunnen zijn naar de
verantwoordelijken achter de ongekend brute mishandeling.

De politie bevestigde donderdag dat bij het speuren naar de daders onder meer wordt gezocht in de richting van
zakelijke relaties, waarmee de Rijssenaar een conflict zou hebben. Onder meer de kleding van de man is veilig
gesteld als mogelijk bewijsmateriaal.

Het  slachtoffer  is  mede-oprichter  van een  Twentse  accountantsorganisatie.  Hij  liet  zich beginjaren  negentig
uitkopen  en  legde  zich  toe  op  investeringen  in  bedrijven  en  vastgoed  in  Oost-Europa.  Hij  introduceerde
beleggingsfondsen,  die  hij  ook  naar  de  beurs  bracht.  Een  jaar  of  negen  geleden  trad  de  Rijssense
registeraccountant terug uit de directie van deze beleggingsfondsen. De politie kijkt of er een verband is tussen
de mishandeling en zijn zakelijke activiteiten. Bron: Tubantia, 2 december 2016.

Biografie - The Nightstars

Gerards zuster, Janny Keizer, bedacht de naam The Nightstars, geïnspireerd door de zilveren ster op het drumstel
van Karel ter Riet, die de stokjes van Jan Franken had overgenomen. Manager van het eerste uur was Johny 
Naafs, zwager van Gerard. Hij regelde op bescheiden schaal optredens voor feesten en voor het carnaval in 
Oldenzaal.

The Nightstars (pop-, amusements- en showorkest, 1966 - 1971) startte in de volgende bezetting: Gerard Keizer 
– trompet, Gerard Molenaar – saxofoon, Hans Meyran – accordeon, Jan Franken – slagwerk.

In 1966 trad een compleet nieuwe bezetting aan. Op het Twents Conservatorium had Gerard Keizer, toentertijd
studerend voor trompettist, een aantal  medestudenten ontmoet, met wie hij The Nightstars van een grondige
facelift voorzag: Bert Baarslag - solozang en gitaar, Martin Robers - accordeon, piano en zang. Contrabassist
Melle Zwarteveen werd ergens anders vandaan geplukt en in de aldus gevormde bezetting met” Bert, Gerard,
Karel, Martin en Melle ” begon het echte werk. In 1967 maakte Melle Zwarteveen plaats voor Hans Sullewsky
en een jaar later werd Gerard Keizer opgevolgd door Ard Weeink. De laatste wisseling was in 1969, toen Ard
werd  vervangen door Leo Bartelink.  De bezetting vanaf  toen tot  2012:  Bert  Baarslag  (leadzang,  percussie,
sologitaar), Gerard Keizer (trompet, percussie, zang, Martin Robers (keyboards, hammond, accordeon, zang),
Hans Sullewsky (Bas- en akoestischgitaar, zang), Ard Weeink (trompet,keyboards, basgitaar, zang).
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Voordat The Nightstars een heus contract  in hun zak hadden, traden ze op in plaatselijke jeugdsozen en op
andere locaties, zoals o.a. De Bijenkorf,  De Sloep en De Brug in Enschede. Optreden in Enschede was niet
vanzelfsprekend, maar daarover later meer. Het streven was om binnen de kortst mogelijke tijd op het podium
van grote en gerenommeerde dancings te staan.  In  het  St. Jozefgebouw van de KAB (Katholieke Arbeiders
Beweging) in Oldenzaal traden The Nightstars in de nieuwe bezetting voor het eerst  op voor een handjevol
publiek. Het zou verstrekkende gevolgen hebben. Niet veel later, tijdens de Oldenzaalse kermis dienden twee
aan  elkaar  geschoven  biljarten  als  podium  voor  het  nog  prille  orkest,  dat  veel  succes  oogstte  voor  een
uitverkochte zaal. Onder het publiek bevonden zich diverse eigenaren van grotere dancings met wie belangrijke
contacten werden gelegd voor komende optredens. Het repertoire van The Nightstars bestond voornamelijk uit
Engelstalige nummers, aangevuld met Nederlandstalige hits, een aantal Duitse schlagers en wat instrumentale
ballads.  Het  orkest  had  een  goede  leadzanger  binnen  zijn  gelederen,  Bert  bleek  (en  blijkt)  over  een  uniek
stemgeluid te beschikken. Bovendien kon hij goed imiteren. Er werd veel zorg besteed aan de arrangementen.
Als conservatoriumstudenten kregen we het arrangeren en instrumenteren behoorlijk goed onder de knie. In de
instrumentale nummers bewees Gerard Keizer keer op keer een prima blazer te zijn die voor een groot deel de
sound van The Nightstars bepaalde. Gaandeweg gingen ook de theatrale effecten een rol spelen waardoor de
groep zich eveneens onderscheidde van andere bands. Het snel instuderen en uitvoeren van recente hits ging het
orkest steeds beter af. De uitgekiende arrangementen die verrassend dicht in de buurt kwamen van die van de
originele versies, maakten van The Nightstars een spraakmakend orkest. De populariteit van de groep groeide in
de jaren 1967-1968 zodanig, dat 's middags tijdens het soundchecken fans zich in groten getale voor de dancing
verzamelden, om, zodra de deuren opengingen, de beste plaatsen te bemachtigen. Het kwam voor dat kaartjes
voor de dubbele prijs werden doorverkocht. En voor wie zonder toegangsbewijs probeerde binnen te komen,
moest zowaar het wc-raam worden afgeschermd. The Nightstars bleven onverminderd volle zalen trekken. Fans
gingen in het kielzog mee naar een volgende dancing.

Nog even in het kort iets over Enschede. Daar staat  het conservatorium waar de Nightstars-muzikanten hun
muziekopleiding volgden en afrondden. Popmuziek was op dat instituut destijds uit den boze. Vandaar dat The
Nightstars  de stad Enschede zoveel mogelijk meden om niet bij  een van hun ongeoorloofde optredens door
iemand van het conservatorium te worden betrapt.

Een overzicht van waar The Nightstars zoal speelden:
1966 Dancing Hutten, Rossum Festivals
1966 Menko Revue, Twentsche Schouwburg, Enschede
1967 Schuttersveld Revue, Twentsche Schouwburg, Enschede
1967 Dancing Luttikhuis (Opening), Deurningen
1967 Ball der Saison, Hamm, Duitsland voor radio en tv, i.s.m Little Stranger Boys en de Silly Skiffle Group

1970 Ball der Saison, Hamm, Duitsland voor radio en tv, i.s.m Manic Union Ireland en de The Rhythms. Verder 
optredens bij Dancing Mensink (Bays), Reutum, Pikkemaat, Ootmarsum , Ome Dries (Opening), Slagharen, 
Tibbe, Mariaparochie, Dancing Ties v.d. Linde, Raalte, Dancing Zwakenberg, Raalte, Top 67, Hellendoorn, 
Dancing Janssen, Lemelerveld, Dancing Kappers, Hoonhorst, Dancing Kothman, Oldenzaal, Post, Glanerbrug, 
City Centrum, Groenlo, Dancing de Pauw, Groenlo, Dancing Reierink, Lievelde, Radstake, Varsseveld, Dancing
Vink, Etten, De Harmonie, Winterswijk. 1979/1981 - Revue Ziekenzorg, Enschede.

Met het voltooien van hun muziekopleiding kwam voor de muzikanten ook een einde aan de Nightstarsperiode.
Ieder ging zijns weegs en kreeg een baan als muziekleraar. Een aantal ging tevens aan de slag als dirigent en
arrangeur. Sommigen vonden een nieuwe uitdaging door in een andere groep te gaan spelen. Zo kon men ex-
Nightstars  aantreffen  in  formaties  als  Alfaros,  Algerak,  Arsis,  Balloon,  Big  Band  Scaramouche,  De  Esch
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Bloazers, Euregio Slagwerk Ensemble, For Sale, Orkest Freddy Golden, The Roamers, Summerset, Teach In,
Trio Symbiose, enz. Vele concerten, studiowerk en optredens voor radio en tv waren het gevolg.

In 1981 komt de band weer bij elkaar om hier en daar weer wat optredens te verzorgen.
1981 - Reunieconcert Hotel Tibbe, Mariaparochie
1981 - Reunieconcert Dancing Mensink (Bays), Reutum
1982 - Jubileumconcert Ziekenzorg, Enschede
1982 - Jubileumconcert Ulo, Neede

The Nightstars  hebben in het  verleden verscheidene artiesten begeleid,  zoals o.a.:  Conny van Bergen,  Imca
Marina, Sjakie Schram, Shirley, Ria Verda, Sandra, Conny Vink.

Gerard Keizer en Ard Weeink zijn een aantal jaren niet actief geweest in de band. Gerard was van 1967 tot 1981
afwezig terwijl Ard dat was van 1969 tot 1981.

In 2012 neemt Ap Timmer het slagwerk over van Karel ter Riet die later weer wordt opgevolgd door Koos
Wiekenkamp.

The NightStars treden nog steeds op. Huidige bezetting: Bert  Baarslag, Gerard Keizer, Martin Robers, Hans
Sullewsky, Ard Weeink en Koos Wiekenkamp.

Villa Huurnerheem aan de Rijssensestraat

Frits van den Elst uit Almelo liet omstreeks 1901 de villa bouwen. In 1897 had hij al zijn bedrijf van Almelo
naar  Wierden  tegenover  zijn  huis  laten  verhuizen.
Voor zover bekend had het echtpaar twee zonen, waarvan Bernard (geboren in Almelo in 1875) in de markante
villa ging wonen. Hij trouwde met Nicoline Elisabeth Snel. Bernard stierf in 1915. Zijn vrouw bleef tot haar
overlijden in 1949 in de villa wonen. Ze had gezelschap van haar dienstbode Dina Krommendijk. De andere
zoon Herman van den Elst, geboren in 1877 trouwde met Gerritdina ten Bruggencate. Herman nam de wasserij
over van zijn overleden broer. Naast de woning stond een boerderijtje speciaal gebouwd voor de machinist van
de stoommachine in de wasserij. De familie Minkjan heeft hier jaren gewoond, vader was machinist bij van den
Elst. In het begin van de vorige eeuw floreerde de wasserij. In 1902 telde het als werknemers zestien vrouwen
boven de zestien en vier meisjes jonger dan zestien jaar en elf mannen.

In de oorlogsjaren ’40-'45 werd de villa gevorderd door de Duitse organisatie Todt. Deze Organisation Todt was
genoemd naar Fritz Todt die in 1933 door Hitler was belast met de zorg van het wegennet. Onder zijn leiding
werd onder andere begonnen met de Duitse autowegenaanleg. Dwangarbeiders moesten onderdak hebben in de
omgeving  waar  ze  te  werk  waren  gesteld.  Daarom  werd  de  villa  van  de  familie  van  den  Elst  gevorderd.
Mevrouw  van  den  Elst  was  gedwongen  elders  haar  onderdak  te  zoeken.
Het ging na de oorlogsjaren slecht met het bedrijf waarna uiteindelijk in 1949 de activiteiten werden beëindigd.
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De villa werd na het overlijden van mevrouw van den Elst een tijdlang bewoond door Slager Teunis Aanstoot
die een slagerij had aan de Rijssensestraat. Na diens vertrek stond de villa een jaar leeg waarna Wissink eigenaar
van het pand werd. Hij begon in de voormalige wasserij met een textielfabriekje. Aanvankelijk werden goede
resultaten geboekt maar door een fout van de bedrijfsleider werd een grote buitenlandse order geweigerd. Met als
uiteindelijk resultaat dat Wissink met de fabriek stopte en een baan bij de Nederlandse Spoorwegen aannam en
uit Wierden vertrok.

De  fabrieksruimte  werd  in  1958  gehuurd  door  de  eigenaren  van  de  Vleescentrale  'de  Export'.
De villa werd omgebouwd tot een soort dubbele woning. Twee medewerkers van de Vleescentrale, Nijeboer op
de bovenverdieping en Vonhof op de benedenverdieping. Ze werden daarmee de bewoners  van de villa. De
familie Vonhof vertrok later naar elders de familie Stokkingreef kwam er voor in de plaats.

In 1961 kocht Henk Oonk de villa en de bedrijfsgebouwen. De villa werd uitgebreid met een serre en een grote
zijvleugel  en  werd  het  overige  deel  van  het  gebouw  grondig  gerenoveerd.
In de bedrijfsgebouwen is jarenlang de Klokkenfabriek van de Firma Oonk gehuisvest  geweest. Ook aan de
klokkenfabriek  kwam  helaas  door  slechte  tijden  een  eind.
De  fabriek  is  vanwege  de  aanleg  van  de  A35  afgebroken  en  de  villa  is  tot  op  heden  in  gebruik  als
Advocatenkantoor van de heer Kötter. Thans echter is de villa net verkocht. De nieuwe eigenaar is nog niet
algemeen bekend.

Uit: 'Onafhankelijk Weekblad', dd 12 april 1919

In het kader van de expositie 'Zorg in Uitvoering' publiceert de Historische Kring de komende weken uit kranten
en het archief van de Kring. Er wordt gestart met de aanstelling van Dokter Beens als gemeente-arts.

De benoeming van den heer Beens tot gemeentegeneesheer alhier heeft bij velen ontevredenheid gewekt, daar
men van oordeel is dat hierbij niet uitsluitend heeft voorgezeten het algemeen belang der ingezetenen.
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De benoemde is de enige sollicitant die in de gelegenheid is geweest Dokter Winter een paar weken de praktijk
waar te nemen. In de zaterdag gehouden vergadering van de neutrale kiesvereniging is besloten tegen de wijze ,
waarop de benoeming heeft plaats gehad, te protesteeren.

Daartoe circuleert een stuk waarop door velen wordt geteekend. Naar men verneemt bestaat bij een aantal leden
van de Vereeniging het Groene Kruis alhier een voornemen eene buitengewone algemeene vergadering aan te
vragen,  waar  de  kwestie  ter  sprake  zal  worden  gebracht.
Einde citaat.

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

De oprichting van het Groene Kruis Wierden

Foto  is  gemaakt  omstreeks  1920.  Staand  v.l.n.r.  Burgemeester  J.C.  van  den  Berg,  Notaris  ten  Hoopen,
mejuffrouw Cato Poulie, mevrouw Müller ter Hoorne, en verloskundige mevrouw Fie Hofman Bergsma. Links
Wijkverpleegkundige J.J. van de Noorda op haar 225 cc twee takt Neracar met naafbesturing en rechts Dokter
G.H. Beens op zijn 600 cc liggende tweecilinder Douglas. Beide motoren van Amerikaanse makelij.

We spreken over de maand december van het jaar 1904. Burgemeester Van den Berg belegde een vergadering
om de belangstelling van de bevolking voor een Groene Kruis afdeling Wierden en omstreken te testen. Er
kwamen ongeveer vijftig mensen op de vergadering die tot oprichting besloten en een voorlopig bestuur kozen.
Dokter Ruipers uit Enter werd bereid gevonden om in de dorpen en buurtschappen lezingen te houden om op het
belang van het Groene Kruis te wijzen en de benodigde propaganda te maken om als lid toe te treden. Weldra
had men op deze wijze vijfhonderd leden. Op 14 februari 1905 vond in de openbare school de eerste algemene
ledenvergadering plaats. In het samengestelde reglement van de vereniging stond onder andere vermeld dat de
jaarlijkse contributie minstens ƒ0,25 zou bedragen “Zij die eerst lid worden tijdens eene ongesteldheid in het
huisgezin” betalen als entree boven op de gewone contributie ƒ1,00 extra.
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Het eerste bestuur bestond uit voorzitter burgemeester J.C. Van den Berg, G. Müller, J. Lindeman, T. Ruipers,
B.J. Velten, K. op den Akker, H. Woolderink, B. Hommes, G.J. van de Haar, G. Hietband, J. Becking en G.
Bremmer.

De tweede algemeene ledenvergadering vond in 1906 plaats in het logement Nijhof en er waren zeventig leden.
Hevig wordt in deze vergadering gediscussieerd waar de jaarlijkse vergadering moet plaats vinden in Wierden of
Enter of beurtelings. Door verschillende oorzaken blijkt men in Enter weinig sympathie te krijgen. In 1913 wordt
uiteindelijk besloten het depot Enter onder te brengen in een der buurtschappen.

Eigenaardig is dat de jaarvergadering in 1906 en 1907 al om zes uur ’s avonds beginnen, in 1909 begon men
weer om half acht te vergaderen. De belangstelling voor de jaarvergadering neemt langzamerhand af, in 1913
zijn er nog dertien leden en op 17 februari 1915 nog slechts zeven leden ter vergadering. Alleen als er zich
allerlei problemen voordoen komen op 25 maart 1915 niet minder dan 88 leden ter vergadering. Het wordt een
emotionele  en  roerige  vergadering  met  verwijten  over  een  weer.  Persoonlijke  tegenstellingen  zorgen  voor
ingezonden  stukken in  de  krant.  Het  ging  vooral  om de  inkoop van  een  kookpot  voor het  ontsmetten  van
gebruikte artikelen.

In  de  daarop  volgende  jaren  komt  de  vereniging  weer  in  rustig  vaarwater.
De steun aan tuberculose patiënten is in die tijd de belangrijkste taak van het Groene Kruis, door toedoen van de
voorzitter is door gegoede lui een bedrag van ƒ120,00 bij elkaar gebracht om tuberculose patiënten spullen te
laten  toekomen  die  nodig  zijn  aldus  de  notulen.
Tijdens de expositie 'Zorg in Uitvoering' zullen regelmatig artikelen worden gewijd aan het onderwerp zorg en
historie, dus wordt zeker vervolgd.

De oprichting van het Wit Gele Kruis

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

De oprichtingsvergadering van het Wit Gele kruis werd gehouden op 21 mei 1929. De bijeenkomst werd door
126 personen bezocht en stond onder leiding van pastoor Meijerink. Deze deelde mee dat er zekerheid bestond
dat  men  een  wijkverpleegster  zou  krijgen  en  wel  de  Eerwaarde  Zuster  Tobia  afkomstig  van  de  zusters
Franciscanessen uit Denekamp.
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Het Theresiahuis, het eerste onderkomen voor het Wit Gele kruis, dat werd gesloopt in 1981 ten behoeve van de
uitbreiding van het Sint Jansgebouw. Foto uit 1938.

Tot eerste bestuursleden werden gekozen als voorzitter Zeereerwaarde heer pastoor Meijerink en als leden de
heren K.J.H. Dorren,  B. Tijhuis,  J.A. Ros, en J.A. van Hessen.  Het  huishoudelijk reglement  en de statuten
werden  vastgesteld.
De tweede ledenvergadering had plaats op zondag 28 juli 1929. Op deze vergadering deelde de voorzitter mee
dat  er  een  bedrag  van  ƒ  2000  door  de  parochianen  bijeen  was  gebracht  voor  het  aanschaffen  van  de
verplegingsartikelen. In deze vergadering was pastoor Meijerink benoemd tot Geestelijk adviseur, hij trad daarop
af als voorzitter en diende er een verkiezing plaats te vinden van een nieuwe voorzitter. De heer K.J.H Dorren
kreeg de meeste stemmen tijdens de vergadering en werd benoemd tot voorzitter. Vanwege het uittreden van
pastoor Meijerink was er in het bestuur een vacature ontstaan. De heer G. Oude Middendorp werd als nieuw
bestuurslid gekozen.

De pastoor deelde in zijn afscheidsspeech mee dat er bisschoppelijke goedkeuring was verkregen, en Koninklijke
goedkeuring was aangevraagd. Deze werd in augustus 1929 verleend.

De huisvesting vond de eerste jaren plaats in het klooster naast het Sint Jansgebouw. In het Theresiahuis was een
kleine ruimte ingericht waar de wijkverpleegster haar werkzaamheden verrichtte.

School met den Bijbel
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Het ontwerp van de school is van architect G. Nijhoff het huis ernaast de directeurswoning is van de hand van
architect H. Lodeweges.

Een kleine terugblik, door H. Timmerman

Oprichter was Dominee Kromsigt, die op 1 november 1911 de eerste aanzet gaf om in Wierden een school met
de Bijbel te starten. De heer Van de Kolk is het eerste hoofd van de school welke midden in het dorp staat en
daarom de dorpsschool werd genoemd. Jammer genoeg is er over het begin van de school niet veel meer bekend,
omdat de notulen van de eerste tien jaar verdwenen zijn. Vanaf 1921 is er wel weer de mogelijkheid terug te
kijken naar verslagen van bestuur en school.

In 1921 is meester Buddingh hoofd en er wordt verder les gegeven door juf Haverkamp en meester Compagner.
Armoe is er troef. Er is geen elektrisch licht en ze redden zich met gaslicht. Voor de verwarming staan er grote
kolenkachels  in  de  lokalen.
Er  zijn  ook  diverse  verenigingen  die  gebruik  maken  van  de  school.  Onder  andere  de
geheelonthoudersvereniging, de Jeugdzorg en de zangvereniging. In 1937 wordt voor het eerst gesproken van
een bewaarschool voor kleuters of fröbelschool. Kleuterschool 'Margriet' komt niet veel later op de grond van de
dorpsschool.

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

Samen met de heer Nijhoff wordt vervolgens een bezoek gebracht aan de bouwkundig hoofdinspecteur te Den
Haag. Deze adviseert om een school te bouwen met vier lokalen. Het initiatief een tweede school te stichten ging
gepaard met de discussie waar deze te bouwen. De school moest vanuit het dorp gezien 'over' of achter het spoor
komen.  Een  geschikte  plaats  was  aan  de  Kluinveenweg.  Natuurlijk  kwam ook de  vraag  aan  de  orde  welk
bouwtype de school moest worden. In die tijd was een zogenaamde 'halschool' nogal actueel. Echter, deze had
een  plat  dak en dat  wilde  het  bestuur niet  in  deze  omgeving  te  midden van boerderijen.  In  een  landelijke
omgeving diende er een schuine kap op de school te komen. Een unieke situatie in Wierden, een halschool met
een schuin dak.

Op de bestuursvergadering van 22 oktober 1953 wordt uit de sollicitanten met algemene stemmen de heer Th.
Pas als hoofd van de nieuwe school benoemd. Ook onderwijzeres Buddenberg en meester Jans worden benoemd.
Op 10 juni 1954 werd het schoolgebouw door meester Pas voor de eerste keer geopend. De deuren staan open,
de school is nu klaar jubelden de kinderen in het lied ter gelegenheid van de in gebruik name van de school. Op
15 september werd de school onder bijzonder grote belangstelling officieel geopend. Het openingswoord werd
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gesproken  door  Ds.  H.A.  van  Slooten  als  voorzitter  van  het  schoolbestuur.  Diverse  sprekers  brachten  hun
gelukwensen over, zoals: Ds. Kijftenbeld namens de Kerkenraad van de Ned.Herv. kerk, Mr. E.D. Maaldrink,
burgemeester van Wierden, namens de gemeenteraad en de heren Westerhof, Timmerman, Garben en Schrooten
namens de lagere scholen van Wierden en Enter.

In 1974 wordt het 25-jarig jubileum groots gevierd met een receptie in het Anker en is er een groot schoolfeest
voor  de  kinderen.  In  1980  wordt  er  een  kleuterschool  bijgebouwd.
In  1994  vieren  ze  het  40-jarig  jubileum  met  onder  andere  een  herinneringsboekje.
In oktober 2004 is het 50-jarig jubileum gevierd met diverse activiteiten. Op de reünie - die gehouden werd in
een grote feesttent bij de school aan de Kluinveenweg - waren vele oud leerlingen, met name ook uit de Zuid-
Molukse gemeenschap en verder  uit  het  gehele land. Ook de inmiddels overleden 85 jarige meester Pas en
mevrouw Kobes Buddenbergh waren aanwezig.

Wagenmakerij Langenhof

Overhandiging van de verzameling, v.l.n.r. Riky Wissink, Wim Wissink, Hans Timmerman, Joop Ooms en Wim
Langenhof.

Er  vond  een  bijzondere  overhandiging  plaats,  vorige  week  dinsdag,  bij  de  wagenmakerij  van  de  familie
Langenhof. Wim en Riky Wissink boden een verzameling van diverse soorten miniatuur boerenkarretjes aan. De
verzameling  bestaat  uit  diverse  soorten  karretjes,  maar  ook  uit  veel  miniatuur  handgereedschappen.  Wim
Langenhof  nam  de  verzameling  in  ontvangst  en  deelde  mee  dat  de  wagenmakerij  erg  blij  is  met  deze
toepasselijke gift, die goed past binnen de werkzaamheden van de wagenmakerij. Ze krijgen een mooie plaats in
een daarvoor speciaal onπtworpen vitrine.

Deze (veelal Gelderse) karretjes, gereedschappen en andere voorwerpen zijn met de hand gemaakt door Theed
Wissink uit Albergen. Hij werd geboren op 13 september 1902 op de boerderij 'Meisterholt' te Nieuw Dijk in
Gelderland.  Hij  overleed  te  Albergen  op  10  april  1989.
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Omstreeks  1930  vertrok  hij  als  onderwijzer  naar  Albergen  en  bleef  daar  wonen.  Hij  was  graag  boer  of
timmerman  geworden,  maar  vanwege  zijn  beenhandicap  kon  dat  niet.  In  de  avonduren  verzorgde  hij
landbouwcursussen  voor  jonge  boeren.  Iedereen  in  Albergen  kent  ook  nu  nog  'Meester  Wissink'.  Een
bejaardenwoningencomplex tegenover zijn toenmalige woning in Albergen heet 'Het Wissink' en is dus naar hem
vernoemd.
Na zijn pensionering was hij urenlang bezig met zijn allergrootste hobby: het namaken van boerenwagens en
landbouwgereedschap. Hij gebruikte hiervoor weinig gereedschap. Een handboortje met millimeterboortjes die
aan twee kanten te gebruiken waren, een vlijmscherp kniefmes, een figuurzaag, schaafje en een hamer.

Hij maakte alles van afvalhout en koperen stukjes afvalbuizen die hij kreeg. De banden van de wagens maakte
hij van het band dat om trottoirtegels zat. Hij verbleef hele dagen in zijn werkplaatsje (het berghokje van zijn
bejaardenwoning),  hij kwam er alleen uit voor het koffiedrinken en eten (meestal op bevel van zijn vrouw).
Soms maakte  hij  een  week lang alleen  maar  wagenwielen.  Ook heeft  hij  nog veel  houten  kinderspeelgoed
gemaakt voor kinderen en kleinkinderen.

Zijn  werken  zijn  bewaard  gebleven  door  zijn  kinderen  en  zij  schenken  er  graag  een  deel  van  aan  de
Wagenmakerij  van de familie Langenhof en de Historische Kring Wederden,  die al  eerder  een deel  van de
verzameling ontving.

Jan Kolkman fotograaf alias 'Fotojantje'

Jan Kolkmanmaakt foto’s in het Wierdense veld. Op de achtergrond de kiepkarren die gebruikt werden bij het
ontginnen van de heide tot cultuurgrond.

Uit het archief van WederaardighedenMarinus Kolkman, alias 'Tolmeriens', in 1882 in Holten geboren, trouwt
op 23 maart 1907 in Wierden met de tweeentwintig jarige dienstbode Anna Maria Assink uit Markelo. Marinus
is wegwerker, onbezoldigd rijksveldwachter en tolgaarder op ’t Exo, zo wijst onderzoek in het gemeentearchief
uit.

Marinus  en  Anna krijgen  tien  kinderen,  die allemaal  in  dat  kleine  huis  gewoond  hebben.  Gerrit  Jan,  alias
'Fotojantje' (waar ons verhaal over gaat), is geboren in 1910. Jan Kolkman trouwt in 1932 met Gerritje Giesbers
uit Rijssen. Jan is dan timmerman bij de gemeente en heeft in die functie ook nog gewerkt aan de Exo-brug.
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In zijn vrije tijd fotografeert hij, maar dat is niet z’n enige hobby: al voor de oorlog richt hij samen met Gerrit
Bruggeman, Flip van der Kolk en Toeters de Wierdense Motorclub op en worden er sterritten en puzzel- tochten
uitgezet. Later werd het de Auto- en Motorclub Wierden. De fotografie neemt steeds meer tijd in beslag en ook
voor anderen drukt hij filmpjes af.  In 1934 besluiten ze naar de Marktstraat 8 te verhuizen en richten in de
voorkamer een winkeltje in en boven komt een donkere kamer. Bij het fotograferen wordt in de beginjaren alleen
nog maar met glasplaten gewerkt. Ook als er later al modernere toestellen in de handel zijn, gebruikt hij toch nog
wel deze glasplaten, want je maakte er prachtige foto’s mee.

In 1936 reist hij met zijn vrouw Gerritje naar Amsterdam om zich filmapparatuur aan te schaffen. Omstreeks
1938 wordt achter het huis een atelier gebouwd. Jan zelf heeft reeds in 1941 een kleinbeeldcamera voor het
maken van pasfoto’s. Want iedereen heeft dan een pasfoto nodig voor zijn of haar persoonsbewijs.

In de oorlog is hij samen met zijn broers Gerrit en Henk bij de ondergrondse en zijn huis is een broeinest van het
verzet. Hij is onder andere betrokken bij overvallen in Almelo en in september 1944 moet hij onderduiken. Zijn
woning, winkel en het atelier worden door de Duitsers leeggeroofd. Mevrouw Kolkman en dochter Gerry moeten
halsoverkop  vluchten.
Na de bevrijding komt Jan nog in dienst bij het leger als reserve-luitenant en maakt hij veel foto’s in Hengelo en
Enschede om de oorlogsschade vast te leggen voor herstelbetalingen van de wederopbouw. Postuum ontvangt hij
het  Verzetsherdenkingskruis.
Later maakt hij veel industriële foto’s, ondere andere voor Nijhof & Wassink, Van Heek-Scholco, maar ook van
landbouwmachines voor Schuitemaker. In die tijd wordt ook de foto-bruidsreportage populair. En als de film op
gang komt, worden onder meer de motorraces in Tubbergen gefilmd en de terreinraces in Markelo. Hij vertoont
z’n films in de zaal van café Beukers aan de Stationsstraat.

Koninginnedag is dan nog in augustus en Jan geeft dan dikwijls een filmvoorstelling in de open lucht op de
Beukersweide. Aan de ene kant van de wei staat een boerenkar met daarop de filmprojector en aan de andere
kant  een  boerenkar  met  daarop  het  scherm.
Het  atelier  had een  fotostudioruimte,  een  kleine  ontvangstruimte  meteen  als  je  binnenkwam,  twee donkere
kamers en achter de studio een werkruimte waar foto’s gedroogd, uitgezocht en verpakt werden. Later werd van
de fotostudio een grote verkoopruimte gemaakt, zodat je nog wel pasfoto’s kon maken. Vanaf 1970 werd de
fotostudio weer opnieuw voor dat doel ingericht. Dit kon omdat toen het pand van de Co-Op aan de Marktstraat
6 werd gekocht en men toen de beschikking kreeg over een grotere winkel.

In  februari  1979  werd  Jan  Kolkman  getroffen  door  een  hersenbloeding,  hij  overlijdt  op  12  juni  1984.  In
september  1981  begint  Henk  van  Heek  voor  zichzelf  en  verhuist  naar  de  Kerkstraat.
In februari 1982 wordt de winkel aan de Marktstraat gesloten. Het woonhuis wordt eerst in 2003 afgebroken en
anno 2004 bevindt  zich hier  een  mooi,  nieuw – onder  architectuur  van Harry  Bekhuis  gebouwd – modern
winkelpand.

Luchtfoto van de fabriek N.V. Katoenmaatschappij

322



Foto van het bedrijfspand van Van Heek Scholco aan de Violenhoeksweg.

Op bijgaande luchtfoto is de fabriek van N.V. Katoenmaatschappij voorheen Gebroerders Scholten & Co te zien,
gelegen aan de Violenhoeksweg te Wierden. In de volksmond ook wel Van Heek Scholco genoemd. De foto is
genomen in 1955. Men vervaardigde hier 'Diabolo' zakdoeken. Op de nissenhut aan de rechterzijde van de foto is
het  opschrift  duidelijk  te  zien.
Nadat deze productie van zakdoeken was beëindigd vestigde zich in een deel van de fabriek Broomchemie. De
fabriek verhuisde naar Terneuzen en is daar nog steeds actief. In het andere deel heeft tot in de jaren tachtig nog
de afwerking en finishing van theedoeken en handdoeken van Van Heek Scholco plaats gevonden.

De chemische fabriek Broomchemie ging erg slordig om met de milieuregels. De gemeente Wierden heeft na
jaren juridische procedures te hebben uitgevoerd uiteindelijk succesvol geprocedeerd tegen de firma om allerlei
schades aan rioolstelsels en bodemverontreiniging vergoed te krijgen. De totale schade bedroeg een half miljoen
gulden.  Ook  zijn  er  diverse  milieuongelukken  gebeurd  in  die  periode.  Diverse  gaswolken  met  Broom  of
tribroometheen hebben boven Wierden gezworven. Het feit dat de wind vaak in de 'goede' richting stond heeft
Wierden voor meerdere milieurampen behoed.

Terug naar de foto. Links op de voorgrond is nog iets zichtbaar van de spoorlijn Wierden – Nijverdal – Zwolle.
Linksboven het huis van de familie Schildwacht met links daarvan de schuren en duivenhokken. Dit pand werd
afgebroken. Het weggetje rechtsboven was het Kerkepad. Het Kerkepad liep langs landbouwgronden naar het
Loo. Rechts midden achter de bomen stond de boerderij van Meijer.

De Grimberg te Notter
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De havezate Grimberg in Notter was een leen van de provincie Overijssel. Aan het goed was ook een leenkamer
verbonden, die na de afschaffing van het leenstelsel in 1798 werd opgeheven.

Wie in deze tijd nog resten wil vinden van de eens roemruchte havezate 'de Grimberg' moet zijn oren en ogen
goed  de  kost  geven.  Maar  de  zoektocht  zal  uiteindelijk  worden  beloond.  Er  zijn  nog  overblijfselen,
aanduidingen, tekenen te vinden van de plek waar eens het kasteeltje heeft gestaan.

Een ‘mansio’ werd het genoemd in de vroegst bekende akte, waarbij sprake is van de ‘Grimberghe’. Egbert I van
Almelo vermaakte het huis en de hoeve in 1297 aan zijn tweede vrouw Mechteld van Limburg. De kinderen uit
hun huwelijk noemden zich nadien ’van den Grimberg’. De oudste zoon Derk stierf waarschijnlijk kinderloos,
want zijn broer Egbert van den Grimberg komt daarna voor in akten. Hij was een belangrijk heer. Diens zoon,
eveneens Egbert (II) had in 1396 een conflict met Geert van Bevervoorde. Deze Egbert had een zestal kinderen
waaronder de oudste zoon Derk II die hem opvolgde. In 1430 staat hij als ‘jonker’ te boek wat voorbehouden
was aan bezitters van een ‘heerlijkheid’. Na zijn overlijden verdelen zijn broer Johan en zijn zuster Egbertje, die
getrouwd was met Geert ten Thije, in 1443 allerlei Grimbergse goederen. Hierdoor komt na het overlijden van
Egbertje, ‘dat hues to Grimberghe mit den veer ende mit den vrede... enzovoorts’ aan haar kinderen Derk en
Seino  ten  Thije,  die  het  in  1475  verkopen  aan  Otto  van  den  Rutenberg  en  zijn  vrouw.
De van den Rutenbergs waren één van de meest  vooraanstaande families in het Oversticht,  verwant  aan de
Utrechtse machtige heersers. Otto woonde op het landgoed Sudena in Notter. Hij huwde op latere leeftijd met
Maria van Twic(ke)lo,  die de Grimberg als woning verkoos ‘omb deste neher bei  der  kirchen  zu sein’.  De
Grimberg werd drastisch verbouwd. Hij stierf in 1500. Zijn vrouw een jaar later. Ze werd in Rijssen begraven.
Hun kinderen  heetten  Alof (proost  van  Sinte  Marie  te  Utrecht),  Otto II  (opvolger  op de  Grimberg),  Hake,
Catharina (stiftsjuffer te Neuss) en Willemtje (trouwde met Johan van Welvelde). Otto speelde een belangrijke
rol. Hij werd aangewezen als afgevaardigde van de Twentse Ridderschap om gewichtige zaken te regelen. Hij
huwde met Eleonora Sticke van het Weldam, maar stierf kinderloos in 1549.

De Grimberg werd na de dood van zijn weduwe in 1561 geerfd door de nakomelingen van zus Willemtje: Anna
(getrouwd met Sweder Schele tot Weleveld) Sophia (getrouwd met Evert van Varendorp), Steventje ( de vrouw
van Peter van Voorst tot Beerse) en zodoende aan het geslacht Welvelde.
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De voormalige oprit naar het kasteel eind jaren zeventig.

De Grimberg viel na de dood van zijn weduwe in 1561 toe aan de nakomelingen van zus Willemtje: Anna
(getrouwd met Sweder Schele tot Weleveld) Sophia (getrouwd met Evert van Varendorp), Steventje ( de vrouw
van Peter van Voorst tot Beerse) en zodoende aan het geslacht Welvelde.

Otto II had in 1549 al bepaald dat het kind van Steventje en Peter, eveneens Peter van Voorst geheten, vooruit
duizend gulden ‘vor de tymmerasie van den huse to Grimberge’ moest krijgen. De verdere verdeling van de
nalatenschap was ingewikkeld en pas in 1575 werd Johan van Voorst (de vijfde zoon van Steventje en Peter) met
de Grimberg beleend. Hierna bleef het zes geslachten lang in het bezit van de familie van Voorst. Twee broers
van  Johan  waren  gesneuveld  in  Heiligerlee  en  één  in  Frankrijk.  Hij  trouwde  met  Hermanna  Mulert  en
hertrouwde na haar dood met Mechteld van Langen. In 1581 stelde de Prins van Oranje hem aan tot drost van
Twente, nadat Gosen van Raesfelt naar het stift Munster was gevlucht. In datzelfde jaar werd hij in de slag bij
Goor gevangen genomen en werd nadien jarenlang opgesloten op het huis Blijenbeek in Noord-Limburg. Omdat
de  van  Voorst-familie  voor  de  staatsgezinden  had  gekozen,  werd  zij  door  de  Spaanse  koning  als  vijand
beschouwd en werden al hun goederen in beslag genomen. Het Staatsgarnizoen van de Prins van Oranje dat de
Grimberg moest beschermen vluchtte in 1583 samen met Mechteld van Langen, bij de komst van de Spanjaarden
naar Lochem. De Grimberg werd veroverd door de Spanjaarden en in brand gestoken.

Pas in 1595 vestigde Johan zich opnieuw op de weer opgebouwde plaats met zijn beide zusters. Hij overleed in
1598. Zijn oudste zoon Peter trouwde met Odila van Bevervoorde maar stierf al voor 1613 want toen werd diens
minderjarige zoon Johan met de erve beleend.  Ook Johan stierf  kort  daarna,  waarop  zijn broer  Berend van
Voorst te Notter verschillende landerijen 'vrijde' (als waarborg er voor instaan). Deze stierf kinderloos en zijn
broer Herman van Voorst werd in 1634 ingeschreven in de Overijsselse Ridderschap. Deze Herman was tot 1636
luitenant in de compagnie van zijn neef Reinier Schaep, waarna hij een rol ging spelen in de Overijsselse Staten.
Hij mocht tol heffen aan de brug over de Regge. In 1639 overleed hij en werd in Rijssen begraven.

Zijn vrouw Agnes Schaep van Windesheim was in 1634 al overleden. In 1646 pas werd hun zoon Peter van
Voorst door de heer van Almelo beleend met de Grimberg. Hij woonde daar alleen met een meid en een knecht.
Op latere leeftijd, in 1676, trouwde hij met Euphemia Alegonda van Broeckhuysen van de Doorn. Het huis werd
toen flink verbouwd, getuige de grote aanslag op het vermogen van Van Voorst. Toen het klaar was had het vier
vuursteden. Peter overleed in 1693. Toen ook zijn zuster Odilia Anna, stiftsjuffer te Hunnepe, in 1698 stierf
konden de erfgenamen de schulden uit de nalatenschap van vader en tante niet voldoen en vroegen uitstel van
betaling van de successierechten.

De oudste zoon van Peter, Herman, kreeg de goederen in 1705, en werd toegelaten tot de statenvergaderingen.
Zijn  jongere  broer  Willem  Reinier  volgde  hem  op  na  zijn  dood  in  1709.
In 1711 werd deze lid van de Ridderschap maar hij volgde een militaire loopbaan waardoor het huis soms lange
tijd leeg stond. Hij kreeg een eigen regiment en bracht het in 1747 zelfs tot generaal-majoor. In 1727 was hij in
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Brummen getrouwd met Clara Anna Elisabeth van Broeckhuysen tot de Geldersche Toren. Zij overleed op de
Grimberg  in  1732.
Bij de volkstelling van 1748 woonden op 'de Grimbargh'  zowel de heere luitenant-generael  Willem Reyner,
baron van Voerst, heere van de Grimbargh; sijn soon Peter Willem; de kneght Arent Hendrik Bitter, Willem van
de  Eese,  Catrina  van  Eybargen  en  Hendrina  ter  Wele.
De generaal overleed in 1759. Enige zoon Peter Willem erfde de Grimberg en trouwde met Johanna Isabella
Bentinck tot Bevervoerde-Hoyckinck. Hij overleed kinderloos in1765. Zijn vrouw erfde alles. Ook de erven de
Boom, de Ese, Brugmans, den Berg en Heinhuis, een deel van de erven Winkel en Kifhorst, Klein Lochter, de
katersteden het Schot, Schuttenplaatsje en de Telgte, evenals het huis de Zegget. Johana Isabella hertrouwde met
Frederik Benjamin van der Capellen tot Rijsselt, een burgemeester van Zutphen. Ze verkochten de Grimberg met
onderhorige goederen voor 67.000 gulden in 1779 aan 'baron' Jean Guillaume de Vaillant 'van den Grimberg' en
zijn vrouw Isabella Anthonia baronesse van Imhoff, gewettigde dochter van de gouverneur-generaal van Oost-
Indie en een inlandse vrouw, Helena Pieters.

Op de Hottingerkaart uit 1783 is het landgoed Grimberg goed weergegeven. Het noorden is boven, links stroomt
de Regge en links onderin is duidelijk het belangrijke Veer te Rijssen zien.

Ze verkochten de Grimberg met onderhorige goederen voor 67.000 gulden in 1779 aan 'baron' Jean Guillaume
de Vaillant 'van den Grimberg' en zijn vrouw Isabella Anthonia baronesse van Imhoff, gewettigde dochter van de
gouverneur-generaal van Oost-Indie en een inlandse vrouw, Helena Pieters. Hun erfgenamen boden het in 1786
na zijn dood als volgt te koop aan: 'Het Overste Huis en Havezathe de Grimberg, met Bouw- en Orangehuisen en
Hoven,  voorzien  met  privaatte  en  publicque  Visscherijen,  het  regt  van  Verschrijving  in  de  Provincie  en
Leenkamer, twee zesde stemmen in de Collatie van Predikant en Koster te Rijssen, moderne dubbelde Bank en
Grafkelder  aldaar,  halve  Erfmarkerichtersplaats  van  de  Boerschap  Notter  en  Zuna  enzovoorts'.  Volgt  een
beschrijving van het Overste Huis,'naar beste smaak verbeterd, hecht en sterk en welgesitueerd, wel betimmerd
en logeabel'. 'Omringd met een breede Gragt, gelijk ook de daarbuiten liggende Hoven met een tweede Gragt
omringd zijn,  waarin een fraaie Vijver  of Kom met Goud en Zilver  Visjes en daarbij  gelegen vermaakelijk
Engelsch Bosjen, [...] alles wel gesitueerd gelegen aan de met schuiten bevaaren wordende Rivier de Aa [...] zeer
vermaakelijk [...] met een dagelijks daar doorgaande Passage van Postwagens en andere Rijtuigen. Jan Zeger
Sloet  eigenaar  van  de  Woeste  of  Bellinckhof  bij  Weerselo  ging  er  op  in  en  kocht  de  havezate.  Hij  werd
opgenomen in de Ridderschap. In 1802 verkocht hij de Grimberg en de erve het Veer voor 57.000 gulden aan
Ludwig  Eberhard  Friedrich  Nehrkorn.
Deze Nehrkorn kende Rijssen. Als leerling had hij gewerkt bij timmerman Peddemo(r)s, was later vertrokken
naar Amsterdam waar hij architect was geworden. In 1749 vertrok hij naar Suriname en werd stadsbouwmeester
van Paramaribo. Daar huwde hij de rijke jonge weduwe Aaltje Margaretha Schröder. Ze kregen een zoon Carl
Friedrich. Samen met de negerin Maria keerden ze terug naar Holland waar moeder en een tweede pasgeboren
zoon  in  1799  stierven.
Vader en zoon vestigden zich samen met Maria op de Grimberg. In 1804 hertrouwde hij met Helena Brouwer.
Hij stierf in 1812. Carl Friedrich werd erfgenaam, maar hij vestigde zich in 1820 in Kampen als wijnkoper en
verkocht de Grimberg. Het herenhuis was voor afbraak bestemd. Voor 3500 gulden werd het gegund aan Willem
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Hendrik  van  Heerdt  tot  Eversberg.  Het  bouwhuis  met  de  rechten  werd  verkocht  aan  Helena  Brouwer,  de
stiefmoeder, voor vierduizend gulden.

Zij verkocht de Grimbergse goederen aan Christiaan Henny,  echtgenoot van Johanna Catherina Brouwer,  en
Derk Jan Brouwer jr. Het landgoed van vijftien hectare diende voornamelijk als geldbelegging. In 1876 kocht
Jan Harmen ter Horst, zoon van de oprichter van de jutefabriek in Rijssen het voor zijn zoons Gerrit Hendrik en
Auke Hayo.  Na het kinderloos overlijden van zijn broer kreeg Auke Hayo ook diens deel. Hij trouwde met
Thalia Gerarda Engberts in 1879 en stierf in 1919. Zijn zoon Jan Harmen erfde de Grimberg. Hij trouwde in
1914 met Sophia Charlotte Mathilde van Dorp. Ze woonden op de Eschhorst maar lieten een theehuis bouwen op
de Grimberg dat ook voor bewoning geschikt was en verfraaiden de tuin. Hij overleed in 1942. In 1954 verkreeg
dochter Imke, echtgenote van fabrikant Herman Jordaan, de voormalige havezate. Zij hebben er nog een tijd
gewoond  en  hebben  het  bezit  ondergebracht  in  de  'Reggeland  N.V.'  in  1972  omgezet  in  een  besloten
vennootschap. Het theehuis is enkele jaren bewoond door de familie Rotman. Aannemer Homan uit Enter die
pogingen in het werk stelt tot verdere renovatie en heeft in 2014 het bezit verkocht aan de familie Tijhof. Zij
hebben het theehuis verbouwd en wonen er nu met hun gezin.

Korenmolen Van ‘t Spijker

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

Op de plek van  het  huidige  kantoor van  SWWE op de hoek  van de  Nijverdalsestraat  en  Jacobsonstraat  in
Wierden was de molen van Van ’t  Spijker  gevestigd.  In  het  Provinciaal  archief  in Zwolle  bevindt zich de
vergunning welke in 1843 werd verleend door de heer Schimmelpennick van Oye - de toenmalige minister van
Binnenlandse zaken – aan de Wierdenaar Jan Wolters. Op 2 november 1843 werd met de bouw van de koren
pelmolen begonnen. In juni 1845 werd de zoon H. Wolters de eigenaar. Hij moest bij de overdracht 325 gulden
betalen  voor  de  belasting  op  het  gemaal.  Een  voor  die  tijd  hoog  bedrag.
Aan het eind van de twintigste eeuw kwam de molen in het bezit van Theodoor Roeloffzen, die in 1833 in de
buurt van Winterswijk, in het plaatsje Meddo was geboren. Toen hij in Wierden kwam wonen trouwde hij met
een dochter van Tijhuis bijgenaamd ’n Ticheler. Hun zoon Antoon Carolus die in 1886 werd geboren ging zijn
vader assisteren. Toen hij later de molen van zijn vader overnam bleek de afhankelijkheid van de wind voor de
molenaar een grote handicap te zijn om een goede boterham te verdienen. Hij schafte een stoommachine aan om
ook te kunnen malen als er geen wind stond.

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

Erve  Sandink of Zandink

Deze boerderij heeft aan de Zandinksweg op de hoek met ‘n Kaamp gestaan. In het Schattingsregister van 1425
wordt het erve Ten Sande genoemd. Het zal deze naam hebben gekregen omdat het gelegen was aan de rand van
de Huurne en grensde aan de Witte Belten. De Witte Belten waren woeste gronden met heide en stuifzanden.
Het erve wordt reeds genoemd in een Gelderse leenacte van het jaar 1402. Het erve was als leen onderhorig aan
het Graafschap Zutphen. Johan van Markelo kreeg in 1402 dat santhuis tot Wederden in leen van Anno van
Rijssen. In 1440 wordt Hendrick Vrijgreven Johanszoon met 'het Sandhuis' beleend. In het vuurstedenregister
van 1682 heet het 'Sandinkman' en is dan bewoond door Hendrik Sandink.

De Volkstelling van 1748 noemt als bewoners van 'het  Sandink' Derk Sandink, weduwnaar.  Met zijn zoons
Hendrik Frerik en Jan, alle boven de tien jaar. Eva Oonks dient er dan als meid. Het erve is dan eigendom van de
familie  Schimmelpennink  uit  Almelo.
'Het Zandink' is het laatst bewoond door Zandinks Jans (Huiskes) en zijn vrouw Pieternellen Siene.

Men mag dit echtpaar zeker niet verwijten dat ze hebben meegewerkt aan de ontvolking van het Wierdense
platteland. Er werden in het gezin achttien kinderen geboren, waarvan ze er zestien hebben grootgebracht. Ook
de vader van de bekende schaatser Anton Huiskes werd op 'Het Sandink' geboren. De Volksoverlevering weet
nog te vertellen dat in de voor katholieken moeilijke tijd, pastoors uit Rijssen of van elders naar 'het Sandink'
kwamen om er de Heilige Mis op te dragen. Bij onraad verdween men dan met de gehele toestand naar 'de
balken' oftewel de zolder. De boerderij werd in 1975 afgebroken. Bron: Historische Kring Wederden.
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Erve Noltes

Volgens de Volkstelling van 1748 liggen er op het Loo tegenover 't Swerink en 't Heerdink niet minder dan drie
katersteden  die  alle  zijn  bewoond  door  families  die  Noldes  heten.
Het is waarschijnlijk dat de twee eerstgenoemde familie in het huis woonden zo we dat op bijgaande foto zien
genaamd het erve Noltes. Het huis was tot het begin van vorige eeuw een dubbel boerenwoonhuis echter met een
gemeenschappelijke deel. Dat laatste was wel nodig omdat men anders te weinig ruimte had om met de hand te
dorsen.
Dat het erve Noltes twee woonkanten, welke ook wel twee eggen werden genoemd, werd bewezen door het feit
dat het twee weefkamers had. Ook had het huis toen nog wanden welke bestonden uit vlechtwerk bepleisterd met
leem.  De  zuidwestkant  werd  bewoond  door  Berend  en  Geesken  Noldes  met  hun  kinderen  Harmken,  Jan,
Geesken  Gerriet  en  Klaas.
In de noordoostelijke egge zullen toen Jan en Maria Noldes gehuisd hebben met hun kinderen Jan, Gerrit en
Jannoaken  met  als  inwonende  Jenneken  Noldes  een  oude  vrouw.
De derde katerstede die wat verder op naar het Hexel lag is in 1748 bewoond door het echtpaar Egbert en Maria
Noldes  met  hun  kinderen  Aaltje,  Herman  Jan  en  Janna.
De huizen welke eertijds hier stonden zijn allemaal afgebroken en er is nieuwbouw voor in de plaats gekomen.
Bron: Historische Kring Wederden.

Erve Swerink 
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De meest  noordelijke  van de boerderijen  aan  de brink van  het  Loo  ligt   het  erve  Swerink,,  als  Swederink
genoemd in het schattingsregister van 1475. In het Vuurstedenregister van 1682 heet het Swierink en in het
register  uit  1752  wordt  als  eigenaar  van  dit  erf  Spijker  genoemd.  Het  erve  Swerink,  genoemd  naar  de
mannennaam Swier of Sweer – is tijdens de Volkstelling van 1748 bewoond door Jan en Jenne Sweerink met
hun kinderen Hendrikjen, Jan en Gerrit en Marijken en een inwonende Maria Sweerink.

De boerderij die vroeger schuil ging achter de grote schöppe van 'Het Heerdink' is rond 1875 afgebrand en wat
dichter naar de weg herbouwd. Aan het begin van de vorige eeuw was 'Het Swerink' bewoond door een familie
Berkel, Janna Berkel trouwde met Hendrik Kiekebeld. Hendrik was afkomstig uit Diepenveen en rond het jaar
1875 naar Wierden gekomen. Het erve was toen eigendom van  Steehouwer uit Apeldoorn. 

Steehouwer kwam zelf de pacht innen en op zijn jaarlijkse tocht aangekomen bij het erve Sweerink dan werden
daar de mooie kopjes en glazen voor de dag gehaald. Ook werden er op ’t Swerink schapen gehouden, meestal
werden ze door de kinderen of door opa of ook de boer zelf gehoed in het Wierdense veld of de Venne Weuste.
Er was een schaapskooi op het erf. Aan de overkant van de weg woonden Koers en Steunenberg in de Schutse.
De  zoon  van  Hendrik  Kiekebeld,  Herman,  trouwde  in  1934  met  Janna  Waalderink.  Herman  werd  in  de
Noaberschop SwerinkHerman genoemd. Ze kregen drie kinderen Jan, Johan en Hennie. Jan en Johan wilden de
boerderij  niet  voortzetten dus bleef  Hennie,  de jongste,  over  om boerin te  worden  op het  Swerink.  Hennie
trouwde in 1968 met Johan Morsink uit Enterbroek. Zij kregen vier kinderen, Albert Jan, Marjanne, Gerwin en
Hanneke. Albert Jan is nu boer op het Swerink. Hij trouwde in 2003 met Henriette Schottert. Samen met hun
drie  kinderen,  Rosanne,  Irma  en  Thijmen  wonen  en  werken  ze  op  de  boerderij.  Bron:  Historische  Kring
Wederden.

Erve ’n Dikken aan de Dikkensweg
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Tot  de  mogelijk  oudste  en  riantste  boerderijen  op  de  Hoge  Lucht  kan  zeker  boerderij  'n  Dikken  worden
gerekend.  In  een van de 'stekbeane'  bevond zich het  jaartal  1661. In  het  vuurstedenregister  van 1675 is de
bewoner Hermen Sijmons en in 1748 - 75 jaar later, Hendrik Eshuis. De familie Eshuis heeft er generaties lang
gewoond en daarna de familie Van der Kolk. Deze familie verhuisde vanwege de ruilverkaveling Wierden naar
een boerderij in het Wierdenseveld.

Tot het erve 'n Dikken' behoorden vroeger veel landbouw- en weidegrond . Op 'n Dikken werd gewoon plat
linnen geweven. Dikkens Eibert was de laatste thuiswever op de Dikkensboerderij.

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

In de verdere ontwikkeling van Wierden werd de boerderij een dorpsboerderij. Het werd in de jaren zeventig  het
centrum voor 'Youth for Christ'.  Op 3 augustus  1993 is de monumentale boerderij  afgebrand;  opnieuw een
monument verloren gegaan in Wierden.

Ondanks het verzekeringsgeld is het pand niet herbouwd. Een andere bestemming voor de kavel, aanleg van
Tenniscentrum  Beukersweide  en  parkeergelegenheid  voor  de  sporthal  en  het  zwembad  gaven  de  letterlijke
doorslag om niet te herbouwen. Bron: Historische Kring Wederden.

Onverwachtte slachtvisite op erve Swerink
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Overgrootmoeder Aaltje was erg zenuwachtig en zuinig, maar ook erg slim. Er was een varken geslacht, maar
zonder goedkeuring. Het varken was bestemd om over de grens gesmokkeld te worden.

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

Een oud verhaal uit overlevering van mijn oma Aaltje, eind 1894.

Hennie Morsink – Kiekebeld

Opgetekend op 8 december 2014. Bron: Historische Kring Wederden.

Kroon Olie, bijna honderd jaar Kroon Oil
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Toen de oorlog voorbij was, was de heer W. van den Boom in de gelegenheid het land door te reizen en ging hij
voor Carla ook eens in Wierden kijken om te zien wat er van het bedrijfje van haar vader was overgebleven. Hij
stelde vast dat er eigenlijk niets meer was. De voorraden en de administratie waren weg en het gebouw was leeg.

Op 1 maart 1946 werd de firma gekocht door de heer W. van den Boom en voortgezet onder de naam “Olie- en
Wagensmeerfabriek 'De Kroon',  Fa.  L.  de Haas”.  Een aantal  jaren later werd deze naam omgezet in “Olie-,
Vetfabriek  en  Verfindustrie  'De  Kroon',  Fa.  L.  de  Haas”.
In de loop van 1946 en 1947 werden de eerste vertegenwoordigers aangesteld, de kantoorbezetting uitgebreid en
medewerkers voor de fabriek aangenomen. Als tweede firmant trad tijdelijk de broer van de heer W. van den
Boom,  de  heer  L.C.  van  den  Boom,  toe.
Het bedrijf maakte de jaren na de Tweede Wereldoorlog een flinke groei door. In 1948 werd er voor uitbreiding
van activiteiten nog een pand aan de Kerkstraat te Wierden aangekocht . In deze jaren werd ook duidelijk dat
men zich meer diende toe te leggen op de sector smeeroliën en minder op wagensmeer. Dat bleek een goede
keuze. In de periode 1953-1963 zette de groei zich verder voort en werden woningen aangekocht of gehuurd.
Uiteindelijk was de onderneming in 1963 in zes verschillende panden te Wierden gevestigd. In 1955 werd door
Kroon-Oil samen met constructiebedrijf Bereila te Bedum een meet- en mengsmeringsapparaat voor bromfietsen
en  scooters  in  de  handel  gebracht.
De firma werd in 1960 omgezet in een N.V., onder de naam “Olie- Vetfabriek en Verfindustrie 'De Kroon'N.V.”
De groei van de onderneming en de markt en omdat de gemeente Wierden geen industriegrond ter beschikking
had,  rechtvaardigde  de  nieuwbouw  van  het  bedrijf  in  Almelo.  In  1964  werd  het  huidige  terrein  aan  de
Dollegoorweg te Almelo aangekocht en de daarop volgende jaren werd de fabriek gebouwd. In het jubileumjaar
1966  (60-  jarig  bestaan)  werd  het  nieuwe  pand  betrokken.  Ook  nu  levert  Kroon  Oil  smeermiddelen  voor
automotive en tweewielerbranche, maar ook voor de industriële, marine en agrarische toepassingen. Kwaliteit en
service staan hoog in het vaandel. Het bedrijf beschikt over een uitgebreid adviesprogramma en een website
waarmee op eenvoudige wijze het juiste smeermiddel voor elk voertuig kan worden gevonden. Bron: Historische
Kring Wederden.

Luchtfoto richting Hoge Hexel
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Deze panoramafoto van de jaren zestig is genomen vanaf de bovenverdieping van de Coöperatieve Boerenbond
Rectum Ypelo. Het gebouw stond aan de Vossenbeldsstraat, maar heeft plaats gemaakt voor woningen. De foto
is genomen in de richting van de Hexelseweg. 

Rechts aan het spoor is het rangeeremplacement te zien. Daar werden bulkgoederen als kolen en turf gelost, maar
ook de slachterij  van ‘n Export – later Coveco – maakte hier dankbaar gebruik van om te laden en lossen.
Vooraan is de garage van Wassink te zien. In het midden de woning aan de Zuid Parallelweg (nu Spoorstraat)
waar dominee Kijftenbelt jarenlang heeft gewoond. Daarachter het seinhuis bij de overweg op de Hexelseweg.
Rechts  daarvan  (huis  met  gebroken  kap)  is  de  woning  van  de  familie  Lesscher  aan  de  Violenhoeksweg.
Geheel links op de foto is de dubbele woning waarvan de woning rechts jarenlang werd bewoond door Wichers
(van de Exportslachterij). Daarachter, gedeeltelijk zichtbaar, het café van Wolters. Rechts daarvan de NS-woning
waar  de  familie  Noltus  destijds  woonde.
Links bovenaan de fabriek van Van Heek/Scholco (later Broomchemie). Die fabriek staat al jaren leeg, maar is –
mede door de sheddaken – monumentwaardig. Herbestemming is al vele jaren een van de belangrijkste pijlers
om het gebouw voor de afbraak te behoeden. Bron: Historische Kring Wederden.

Het kermisoproer van 1925

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

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

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

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

Oud en Nieuw

Het schijnt dat de oudste bewoners van onze streken, die geen echte kalender bezaten, tussen eind december en
begin januari een midwinterfeest van twaalf nachten hielden. De Romeinen op hun beurt lieten aanvankelijk het
nieuwe jaar op 1 maart  beginnen, maar vanaf 44 voor Christus, toen Julius Ceasar de naar hem vernoemde
Juliaanse kalender invoerde, werd dat 1 januari,  de dag dat de nieuwe senaat  werd geïnstalleerd.  Nieuwjaar
wordt in Nederland sinds 1576 op 1 januari gevierd.

Met de heropleving van het Latijn tijdens de Renaissance ging die datum voor steeds meer mensen gelden, al
probeerde de katholieke kerk andere data in te willen voeren. Eerst stelde zij Pasen voor, daarna Driekoningen,
vervolgens Kerstmis en ten slotte Sint Maarten;  ook Maria Boodschap op 25 maart is nog in de aanbieding
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geweest.
Om aan deze verwarring een eind te maken bepaalde de Franse koning Charles IX in 1563 dat nieuwjaar in zijn
land voortaan de Juliaanse editie werd en de Spaanse landvoogd Requesens liet op 16 juni 1575 per plakkaat
weten dat dit ook voor de Lage Landen ging gelden. Internationaal zou dit ook tot standaard uitgroeien.

Het resultaat op de markt van 'sleppen' in de Oudejaarsnacht 1957.

Hiermee viel 1 januari overigens nog niet op de huidige datum, want de kalenderhervorming van paus Gregorius
in 1582, die het hele jaar tien dagen naar voren haalde, werd in Nederland slechts aarzelend overgenomen. Dat
kwam omdat de calvinisten niet graag van een paus wilden leren hoe zij een kalender moesten inrichten. Als
laatste  provincie  ging  in  1701  Drenthe  overstag  en  sindsdien  bestaat  er  dus  een  landelijk  oud  en  nieuw.
Desondanks heeft het lang geduurd voordat de hele samenleving hier aan meedeed. Tot slechts enkele decennia
geleden sloten alle bedrijven hun boeken op 30 april af om vanaf 1 mei met een schone lei te beginnen. En het
onderwijs heeft altijd een eigen jaar aangehouden.

Een landelijk oud en nieuw betekende nog niet dat de jaarwisseling overal op hetzelfde ogenblik plaatsvond. In
de Middeleeuwen bepaalden kerkklokken het  uur van de dag,  waarvoor als basis diende: 'high noon'  op de
zonnewijzer bij de kerk. Van Oost naar West-Nederland gaf dat een verschil van ruim tien minuten, maar met
een slordige koster kon dat flink oplopen.

Zolang het transportwezen nauwelijks tot ontwikkeling was gekomen,  maakte het niet uit dat alle steden en
dorpen een eigen tijd hanteerden. De Engelse Spoorwegen reageerden als eerste. Terwille van een landelijke
dienstregeling richtten zij zich vanaf 1840 op de Greenwich Mean Time, later uitgegroeid tot mondiale maatstaf.
De Nederlandse Spoorwegen haakten hier in 1892 op in met de Amsterdamse Tijd, die op de Westertoren viel af
te lezen. Wettelijk gold die tijd vanaf 30 april 1909 voor het hele land, zodat pas sindsdien alle Nederlanders
synchroon leven. Wel zou de Duitse bezetter hier in 1940 de Berlijnse Tijd invoeren, die nog steeds geldt, zij het
onder de naam Midden-Europese Tijd, een zone die maar liefst het hele gebied tussen Wit-Rusland en Portugal
omspant.  Met   als  komisch  bij-effect  dat  gedurende  het  grootste  deel  van  de  dag  onze  klokken  minder
nauwkeurig de tijd weergeven dan in de Middeleeuwen. Bron: Historische Kring Wederden. 

Kroon Oil 
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Informatie  over de periode van 1906 tot  1945 van Kroon-Oil  is  moeilijk te  verkrijgen.  Tijdens de Tweede
Wereldoorlog zijn namelijk alle archieven van de onderneming zoekgeraakt. We weten dat de onderneming in
1906 werd opgericht door Lion de Haas (foto), onder de naam 'Fa. L. de Haas' te Wierden en gevestigd was aan
de Kerkstraat 32 te Wierden. In 1937 werd L. de Haas opgevolgd door zijn zoon, Simon B. de Haas. 'Fa. L. de
Haas – Wierden' is de firmanaam die te lezen is op een schrijven van W. Van den Boom d.d. 5 maart 1946 op het
briefpapier van fa. L. de Haas – Wierden en die op de oudste productverpakking voorkomt die we nog in ons
bezit hebben.

Deze productverpakking is illustratief voor de latere naam van de onderneming, omdat het een 1kg bus betreft
van  het  product  wagensmeer.  Op  deze  verpakking  stond  al  de  tekst  'Fabrieksmerk  DE  KROON  (Wettig
gedeponeerd)'. Ook is duidelijk dat de onderneming zich richtte op de landbouw, die de omgeving van Wierden
kenmerkte. Dat blijkt ook uit een oud leveringsprogram, waarin sprake is naast smeeroliën en antivries van onder
andere lederolie, ledersmeer, dekkledensmeer, veevoedertraan, hoefsmeer en isolatoren voor weide-afrastering.
Later zijn er nog een productverpakking ontdekt van schoenpoets, onder het merk 'CROWN', echter afkomstig
van de Fa. J. de Haas uit Wierden.

Het verhaal gaat dat J. en L. de Haas broers waren, die op enig moment ruzie kregen en elk hun eigen firma
hadden. Hun verkopers bezochten ook dezelfde klanten en boekten orders, die ze ’s avonds van elkaar “stalen”
en naar hun 'eigen'  firma stuurden, voor levering.  De klant  wist toch niet van welke firma De Haas hij z’n
producten kreeg.

Tijdens de oorlog zijn L. de Haas en S.B. de Haas door de bezetter gedeporteerd. Na de deportatie werd de
fabriek in beslag genomen en bleef tot februari 1946 gesloten. In de jaren 1942 – 1946 werd het fabrieksgebouw
achtereenvolgens gebruikt door enkele N.S.B.-beheerders, Duitsers, ondergrondse (Binnenlandse Strijdkrachten)
en  door  Canadezen.

Alle familieleden op Carla na, een dochtertje van Simon de Haas,  zijn in de oorlog omgekomen. Carla de Haas
is later geëmigreerd naar Israël. Carla de Haas, de dochter van Simon B. de Haas, was tijdens het laatste deel van
de oorlog ondergedoken in Bergen op Zoom, bij de familie Van den Boom. Bron: Historische Kring Wederden.

Het pompgebouw
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Het Pompgebouw aan de Nijverdalsestraat

In opdracht van de gemeente Almelo werd in 1893 dit pompgebouw gebouwd naar ontwerp van de ingenieur
H.P.N. Halbertsma in een vrij traditionele baksteenarchitectuur met eclectische elementen. De schoorsteen en
een bijbehorend dienstgebouw werden in 1928 bij de bouw van het nieuwe pompgebouw afgebroken. Het is een
rechthoekig pand over één bouwlaag,  opgetrokken in rode machinale baksteen onder een met bouletpannen
gedekt zadeldak. Op het dak staan twee houten ventilatiekokers. Het pand heeft aan de achterzijde over de hele
breedte een uitbouw onder een plat dak. De kopse gevels eindigen in een top met zandstenen afdekplaat en zijn
vanaf de zandstenen aanzetstukken voorzien van een gemetseld, klimmend keperboogfries.

Op de linker eindgevel staat een bekroning met bol en gietijzeren ornament op een console. De lange gevels
hebben een gemetselde tandlijst onder de dakaanzet. De getoogde zesruits vensters hebben stalen kozijnen en
een gepleisterde sluitsteen. De voorgevel bestaat uit zes traveeën die gevormd worden door spaarvelden onder
segmentbogen  waarin  een  venster  is  geplaatst.  In  de  meest  rechter  travee  is  de ingang geplaatst  onder een
getoogd bovenlicht en een gepleisterde sluitsteen. De meest rechter travee kan gezien worden als risaliet onder
een plat dak.

Boven de segmentbogen zijn sierlijke smeedijzeren muurankers bevestigd. In de linker kopgevel bevinden zich
twee getoogde zesruits vensters en in de geveltop een roosvenster met gepleisterde sierstenen. De platte aanbouw
aan de achtergevel heeft dezelfde gevelindeling als de voorgevel. Ter plaatste van de rechter kopgevel heeft de
aanbouw rechtgesloten  dubbele inrijdeuren  onder een zandstenen latei.  Verder  is  in  deze gevel  een  venster
geplaatst.

Het  interieur  van  het  pompgebouw  heeft  een  originele  indeling,  de  pompinstallatie  is  echter  verdwenen.
Aanwezig  zijn  de  stalen  kapspanten  en  een  ijzeren  trekbalk  met  katrol.
Het pompgebouw is van algemeen architectuur- en cultuurhistorisch belang vanwege: 

- de oorspronkelijke functie en als uiting van de geschiedenis van de waterleiding in Almelo en omgeving 

- het redelijk gave exterieur met de eenvoudige detaillering 

- de originele uitmonstering van het interieur.

Het gebouw is in opdracht van de Maris in zijn oude luister volledig gerestaureerd en is een pronkjuweel aan de
invalsweg van Wierden.  Bron: Historische Kring Wederden.
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Geschiedenis van de marke Hoge Hexel

Hoge Hexel hoorde tot 1811 onder het gericht Kedingen en was een van de zogenaamde Rijssense kwartieren. In
1811 ging het deel uitmaken van de gemeente Wierden. De marke Hoge Hexel was eeuwenlang een zelfstandige
marke en is pas later, op 12 augustus 1654, samengevoegd met de marke Wierden. Als zodanig werden zij de
dubbele marke Wierden en Hoge Hexel. Het erfmarkerichterschap van de marke werd verkocht en kwam in
handen van Van  Rechteren Limpurg. Recht werd gesproken op de Hof te Hexel, het erve Mensink. Het zeer
oude markeboek met oorkonden uit de vijftiende eeuw is uit elkaar gescheurd en verdeeld over het huisarchief
Almelo.

Midden op de es stond vroeger de gemeenschappelijk gebruikte put, waaromheen de oudste hoeven gegroepeerd
lagen.  Tot  deze  oudste  erven  behoorden  Harink,  Aalink,  Oosterkamp,  Dasselaar,  Klaosboer,  Mullerboer,
Hartgers,  'n  Tabberd,  Klaosken  en  Kleisen.
De naam Klaosboer is weer een typisch voorbeeld van Saksische naamvervorming. Deze hoeve was vroeger,
evenals 't Beernink in Daarle, een bezit van het klooster Sibculo en werd daarom 'de kloosterboer' genoemd, wat
later  is  verbasterd  tot  'Klaosboer'.
Achter mooi geboomte verscholen, doet deze hoeve werkelijk idyllisch aan. In de weide voor het huis ligt een
ovale vijver,  waarvan het  waterpeil  zelfs in de droogste zomers nog meer dan één meter boven dat van de
omliggende sloten staat. De kleihoudende bodem zorgt er voor dat het water niet wegzinkt.

De eerste boer op de Braambelt was wel één van de laatsten, die hier op de es "zien laand en zaand" kreeg. Dat
de Braambelt juist het laatst in cultuur gekomen is, was aanleiding hier een vroeger heidense begraafplaats te
veronderstellen. Bij navraag werd die mening dan ook in zoverre bewaarheid, dat men hier bij het zandgraven en
andere werk¬zaamheden inderdaad urnen en fragmenten van urnen had gevonden. Misschien hebben de eerste
landbouw en veeteeltboeren van 't Hexel, de as van hun overledenen bijgezet in de westelijke helling van de
Braambelt. De plaatsnamen met de uitgangen: loo, haar, berg en exel zijn zeker al ontstaan in de eerste eeuwen
van onze jaartelling, misschien nog wel eerder.

Kunnen we dan, gezien het hierboven aangehaalde, nog toeval noemen, dat achter de Braambelt, de Galgenhaar
ligt? Bijzonderheden omtrent de Galgenhaar zijn niet bekend. Wel zou men hier bij graafwerk de paalgaten terug
gevonden hebben, waar eens de galgen moeten hebben gestaan.

Oale Dekkers-Graads,  die indertijd ook het mooie strovlechtwerk aan de schuur van het erve Hartgers heeft
gemaakt en die op 81-jarige leeftijd op datzelfde erve nog de nok van het dak repareerde (hij stierf op 83-jarige
leeftijd) wist er nog wèl wat van. 
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"Daor op de Galgenhaar", zo vertelde Graads dan "worn vrogger de leu opehung'n deet wat slims b'j 't end har'n
ehad. 't Was 'n maol ewest, in de tied van 't roggemeijen, dat de leu steurig de loch in 'n neuze har'n ekreeg'n van
de doon'n deet an de galge hung'n".

In de oude geschiedenis is te lezen dat in de eerste helft van de achttiende eeuw het platteland van Overijssel
veel  last  ondervond van de zogenoemde heidenen of  zigeuners,  het  vermoeden is terecht  dat  hier  wel eens
zigeuners opgehangen konden zijn. Bron: Historische Kring Wederden.

De verloren steen

 De eerste steenlegging van de woningen aan de Aanslagdwarsstraat op 26 augustus 1950 
Nr. 1. J.G. Goedhart, directeur Exportslachterij nr 2. burgemeester Mr. E.D. Maaldrink
Nr 3. de heer Hartsuiker, adj.-dir. Exportslachterij nr 4. wethouder J.F. aan de Stegge
Nr 5. G. Brandt, directeur gemeentewerken Wierden nr 6. Marinus Schipper.
Nr 7. Dhr. Wassenaar nr 8. Hans Goedhart.

Het is niet zo maar een steen, maar een eerste steen. In dit geval is de betekenis van eerste nu niet dat het de
allereerste steen van de fundering is. Een eerstesteenlegging symboliseert het begin van de bouw.

Na  de  bevrijding  in  1945  moest  ons  land  weer  helemaal  opnieuw beginnen.  Veel  was  vernield,  veel  was
ontregeld.  De  voedselproductie  moest  weer  op  gang  worden  gebracht,  zo  ook  het  geldverkeer.  De  vele
vernielingen  van  en  aan  gebouwen,  woningen,  wegen  en  spoorwegen  vroegen  om  wederopbouw  en
vernieuwingen. In Wierden was reeds in 1939 al over het uitbreidingsplan 'de Grote Maat' gesproken zodat na
enige herzieningen daar al snel gebouwd kon worden. Door uitbreiding van bedrijven kwam er meer werk en dus
ook meer mensen. Ook 'de Export' – bekend om z'n soep en de vleespakketten voor het personeel - breidde uit.
Daarom kwam er vraag naar nieuwe woningen voor het personeel, het liefst zo dicht mogelijk bij de fabriek. In
die tijd kon men bij de gemeente aankloppen en kenbaar maken dat men voor bepaalde woningen voorkeur had.

Zo  kon  het  gebeuren  dat  de  Export  belangstelling  had  voor  een  aantal  industriewoningen  aan  de
Aanslagdwarsstraat. Uiteindelijk zijn gemeente en Export met elkaar overeengekomen dat  op 26 augustus 1950
de eerstesteenlegging  plaats  kon vinden  aan  de woning Aanslagdwarsstraat  23.  Dat  werd  gedaan  door J.G.
Goedhart, directeur van de Exportslachterij. Hij werd bijgestaan door vips uit het dorp. De woningen staan er
nog steeds. 

340



Wie  nu  denkt  dat  die  steen  nog  keurig  netjes  in  de  muur  zit  heeft  het  mis.
Tussen 26 augustus 1950 en nu moet er een moment zijn geweest dat die steen vakkundig verwijderd is. De
Historische Kring Wederden vraagt zich af waarom die steen is verwijderd? En wanneer dat gebeurd is en door
wie? En waar de steen is op dit moment? 

De vrijzinnig hervormde kerk en kapel

De hervormde kapel is in wezen een afgescheiden bijzondere wijkgemeente van de hervormde kerk sinds 1974.
De basis voor de huidige Kapelgemeente is gelegd door de Vereniging Vrijzinnig Hervormden, een vereniging
uit  Wierden en die is opgegaan in de hervormde kapel. Deze vereniging hield vanaf 1913 de kerkdiensten in de
Vrijzinnig Hervormde Kerk, destijds staande aan de Burgemeester Warnaarsstraat op de plek waar nu Fashion
Kids  en  een  kapsalon  is  gevestigd.  De  kerk  was  bouwtechnisch  in  zeer  slechte  staat.  Vanwege  de  hoge
restauratie- en onderhoudskosten werd besloten om de kerk af te breken en elders in het dorp nieuwe kerk te
bouwen. Binnen de hervormde gemeente van de Dorpskerk, met een overwegend hervormde bondssignatuur en
nog steeds draagt, ontstond een Vereniging van Confessionele Hervormden die zich niet meer thuis voelden in
de Dorpskerk. Deze groep groeide sterk mede door de dorpsgroei in de jaren zeventig en tachtig van de vorige
eeuw. Omdat het niet meer mogelijke bleek om samen met de Hervormde Gemeente verder te gaan besloot de
Verenging Vrijzinnige Gemeente samen met de Vereniging van Confessionele Hervormden tot oprichting van
een  nieuwe eigen  kerk.  Dit  bleek  alleen mogelijk  te zijn  via een stichting van een zogenaamde bijzondere
wijkgemeente.  Van de officiële landelijke organen kwam hiervoor in 1974 'groen' licht. Van de kerk aan de
Burgemeester Warnaarstraat werd in eerste instantie gezamenlijk gebruik gemaakt om de wekelijkse diensten te
houden. Vanaf dat moment werd het de kerk voor de bijzondere wijkgemeente die de naam Hervormde Kapel
ging dragen.

Al spoedig bleek de gestage groei van de kapelgemeente het gebouw aan de Burgemeester Warnaarstraat te klein
was en moest omgezien worden naar een andere en grotere behuizing. De Kapelgemeente kocht een stuk grond
aan de Dahliastraat en architectenbureau Nijhoff uit Wierden ontwierp een plan voor een nieuw kerkgebouw en
aannemer Schipper bouwde daarop de hervormde kapel op de hoek van de Hortensiatraat met de Dahliastraat.

Op 3 oktober 1981 werd het kerkgebouw in gebruik genomen. De oude kerk werd, met ondergrond, aangekocht
door Pieter Stiggelbout waarna er nieuwe winkels en woningen verrezen.

Inmiddels is de huidige kerk al twee keer uitgebreid omdat de gemeeschap bleef groeien. Ook hiervoor werd
architectenbureau Nijhoff – Korfker gevraagd om het ontwerp te maken. Bron: Historische Kring Wederden.

Kerkpaden 

341



Kerkpad van Hoge Hexel naar Wierden

De  reformatie  had  voor  de  rooms-katholieke  kerk  verstrekkende  gevolgen.  Pastoors  werden  afgezet  en  het
aartsbisdom  Utrecht  werd  opgeheven.  In  tegenstelling  tot  wat  vaak  wordt  verondersteld  werd  het  rooms-
katholieke geloof niet verboden. Wel was er een verbod op het hebben van een zichtbare kerk, zodat men was
aangewezen op schuilkapellen en -kerken. Nederland werd daarom een rooms-katholiek missiegebied, dat vanuit
Keulen en Munster werd verzorgd.

Veel streekbewoners bleven toch trouw aan hun geloof en bleven dan ook stiekem de katholieke kerk bezoeken.
Hoewel  bestaande  kerken  werden  overgenomen  door de protestanten.   De katholieken  richtten  zogenaamde
'schuilkerken'  op.   Daar  werden  kerkdiensten  gehouden  in  boerderijen  en  schuren  op  het  platteland.
Omdat men vaak flinke afstanden moest overbruggen om bij een kerk te komen (vaak twee keer per dag) en
omdat bovendien veel  rechtstreekse wegen niet  bestonden, liep men binnendoor over de kerkenpaden.  Deze
gingen  door  weilanden  en  akkers,  langs  slootjes,  over  bruggetjes  en  door  bossen.  Hierbij  liep  men
noodgedwongen over de grond van anderen, maar iedereen kreeg recht van overpad. Zo ontstond een groot
netwerk van kerkenpaden.

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

Het Kerkpad van Hoge Hexel naar Wierden liep vroeger vanaf de Violenhoeksweg over de Loogronden naar de
Hexelseweg en ging via de plaats waar destijds de kruidenierszaak van Eshuis (thans Supercoop) was gevestigd
naar Hoge Hexel. Rechts op de foto is de fabriek van Scholco te zien, met watertoren! In de verte, in het midden,
is de toren van de hervormde kerk te zien en links daarvan nog gedeeltelijk zichtbaar de toren van de R.K. kerk.
De foto is genomen vanaf de Hexelseweg. 

Op de Loogronden verbouwde men vroeger in hoofdzaak graan. In de zomermaanden liep het kerkpad dan ook
dwars door de korenvelden. Het was een mooi pad voor verliefde paartjes die in de zomermaanden dan ook
veelvuldig  gebruik  maakten  van  dit  pad.
Was de akker omgeploegd dan kwam er zondags weer een grote groep kerkgangers en het pad was letterlijk
weer geëffend. Bron: Historische Kring Wederden.
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Aalstal op Huis Barfde (Bevervoorde)

Het detailkaartje van het Barfde aan de Ypeloweg met de visvijver. De Exose Aa loopt van rechtsboven naar
rechts beneden. De Ypeloweg loopt in de bovenste rechterhoek. De vijver ligt in een slagvorm in het landschap
dat sterk afgebakend is in de vorm van een driehoek. De aalstal op het Barfde, in de vorm van de letter M of een
W, vroeger een arm van de Exose Aa.

Landgoed Barvoorde aan de Ypeloweg bestaat  uit  landbouwpercelen waar een afgesneden rivierarm van de
Eksosche Aa en enkele overblijfselen van een havezate (= een versterkt huis, hof of hoeve) gelegen zijn.

Het nog aanwezig zijn van deze afgesloten rivierarmen is schaars goed geworden in de omgeving. Naast  de
afgesloten rivierarm is er nog een poel aanwezig en een drietal  lijnvormige wateren.  Waar de wateren zijn
gelegen is het perceel omgeven door een houtwal, graslanden, akkers, en een boerderij met stallen.

Ter hoogte van de boerderij is een zandige paardenwei aanwezig, welke onderdeel uitmaakt van de op het terrein
gevestigde paardenhouderij. Een aalstal is een soort van tuin in een rivier of beek om paling (aal) in te vangen.
Het tuinwerk was meestal gemaakt van vervlochten wilgentenen. De meeste aalstallen waren elf of twaalf voet
breed.  Het  water  liep stroomafwaarts  door de aalstal  en bracht  de paling met  zich mee.  Door  in de aalstal
slachtafval  te hangen kwam de paling in de aalstal.  Hij  vrat  zich vol en kon vervolgens niet  meer door de
betuining om verder te zwemmen. Niet iedereen mocht een aalstal houden, dit was een adellijke recht. De term
komt het meest voor in het oosten van Nederland: Overijssel, Salland, Twente.  In de rivier de Regge en de
Dinkel in Overijssel bevonden zich veel aalstallen. Bron: Historische Kring Wederden.

De Hexelhoeve aan de Hexelseweg 89

343



In 1941 is in opdracht van mevrouw E.M Scholten-Roelvink een boerderij gebouwd aan de Hexelseweg 89 door
architect Jan Jans uit Almelo. Mevrouw Roelvink was telg uit de bankiersfamilie Roelvink van de Twentsche
Bank.  Door  de  bouw  en  de  ontginning  van  de  gronden  rondom  de  boerderij  ontstond  er  naast  villa  'De
Vossenbos' een prachtig landgoed met moderne boerderij conform de geest van het 'moderne' boeren van Jan
Jans.

Jan Jans werd geboren op 1 oktober 1893 te Almelo als zoon van Johan Wilhelm Jans en Gerharda Koedijk. Hij
overleed te Almelo op 21 februari 1963. Regionaal én landelijk werkte Jans – niet alleen als plattelandsarchitect
– op het  terrein van de monumentenzorg,  zowel  door opmetingen  en restauraties  uit  te  voeren  aan diverse
historische bouwwerken zoals watermolens kerken en rijksmonumenten.

Het  aannemersbedrijf  Jannink  uit  Hoge  Hexel  heeft  de  bouw  van  boerderij  de  Hexelhoeve  uitgevoerd  en
rietdekker Kleinjan heeft het rieten dak gelegd. Jammer genoeg is in de jaren zeventig een groot gedeelte van het
rieten dak vervangen door golfplaten. Erg zonde, want het beeldbepalende rieten dak verdween grotendeels.

Bijgaande foto laat de boerderij zien uit de beginperiode van 1941. De jonge boompjes zijn inmiddels wel wat
groter geworden. Van de bouw van deze boerderij is door Scholten een schitterende film gemaakt. Deze laat in
chronologische volgorde de bouw zien. Dat begint met het kijken naar aardstralen en mogelijke ondergrondse
waterlopen. Jan Jans had daar zijn Amsterdamse vriend Mieremet bijgehaald. Deze vond op meerdere plekken
aardstralen en  waterlopen, ook op de plek waar de boerderij zou worden gebouwd. Op advies van Jans werd de
plek gewijzigd, wat aannemer Tappers Naats de opmerking deed ontlokken 'Dan verhow wie de paolkes toch'.

Het geheel geeft een mooi beeld van het begin van de ontginning van deze boerderij vanuit woeste grond en
vervolgens het in cultuur brengen van de heidegrond tot cultuur- en landbouwgrond, tot en met het bouwen van
een traditionele boerderij.

De familie Kamp afkomstig uit Almelo heeft vanaf het begin in 1941 de boerderij gepacht tot 1958. Kamp kwam
uit het Almelose Nijerees en had een deel van zijn grond in het stadsuitbreidingsgebied de Riet en Nieuwland.
Van 1958 tot 1966 heeft B. Scholten de boerderij geleid. De familie Dick en Hennie Hoksbergen hebben van
1966 tot 1991 gepacht en zijn in 1990 eigenaar geworden van deze mooie boerderij. Zij bewonen de boerderij
ook heden ten dage nog. Bron: Historische Kring Wederden.

De opgraving van de Grimberg
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In 1964 is in de eerste  helft van juli het graafwerk op de huisplaats van de in (ongeveer)  1821 afgebroken
havezate Grimberg in de gemeente Wierden met hulp van de H.T.S. te Hengelo voortgezet. Aan de voorzijde van
de huisplaats is een vlak van vier bij vier meter uitgegraven. Op een diepte van zo'n twee meter beneden het
maaiveld zijn op verschillende plaatsen gedeelten van middeleeuws muurwerk aangetroffen, die klaarblijkelijk
de laatste resten vormen van een oude fundering. Het ene stuk muur is 1,10 meter lang en zeventig centimeter
dik. Tegen de noordzijde van deze muur bevindt zich een reeks van palen, ter breedte van vijftien tot twintig
centimeter, die als beschoeiing van de gracht dienst heeft kunnen doen. Op een afstand van 1,10 meter ten zuiden
van dit muurgedeelte loopt in oost-west richting een tweede fragment van een muur, ter lengte van 1,15 meter en
ter breedte van vijftig centimeter. Haaks hierop aan de oostkant wordt weer een muurgedeelte aangetroffen, ter
lengte van 1,10 meter. Dit restant is slechts twee stenen breed. Het gevonden scherven-materiaal is voornamelijk
vijftiende  tot  zestiende  eeuws.  De  sloop  van  het  huis  is  zeer  grondig  gebeurd,  zodat  de  poging  tot  een
reconstructie-beeld van verschillende bouwperioden pas na algehele ontgraving ondernomen kan worden.

In 1963 waren er drie grote sleuven gegraven, twee over de breedte, richting oost-west, en één in de lengte-as
nood-zuid.  Daarenboven  zijn  er  nog  zeven  kleine  proefsleuven  gelgraven,  drie  aan  de  zuidzijde  aan  de
grachtkant en vier aan de noordzijde van de huisplaats. Bij het trekken van de sleuf in oost-west is in het midden
van de  huisplaats  een  veldkeien  fundering  gevonden  op ongeveer  zeventig  centimeter  beneden  het  huidige
maaiveld, ter breedte van één meter en 1,20 meter. De loop van deze stenen is gevolgd. Weliswaar is het grootste
gedeelte  van  deze  fundering  op  veldkeien  bij  de  sloop  van  het  huis  weggehaald,  maar  de  overgebleven
puinsleuven toonden een verrassend patroon. Een vierkant van zeven bij zeven meter met aangrenzend vlak ten
westen daarvan van zeven bij 3,5 meter leverde een plattegrond op volgens de bouwtrant van versterkte huizen
naar  Westfaals  voorbeeld  omstreeks  de  vijftiende  eeuw  (vgl.  K.E.  Mummenhoff.  Die  Profanbaukunst  im
Oberstift Munster von 1450 - 1650, Munster, 1961. p.21 e.v. i.v. "Zweiraumhäuser"). Waarschijnlijk zijn dit de
resten van de tweede bouwperiode. In redelijke staat verkerende beschoeiing uit verschillende perioden aan de
west-, zuid- en oost-kant van de huisplaats is langs de binnengracht blootgelegd. Paalfunderingen zijn vooral bij
de hoek tussen de west- en zuidzijde van de huisplaats langs de binnengracht teruggevonden. Een klein formaat
baksteen  vervaardigde  afvoerput  (cloaca)  is  aan  de  westzijde  aangetroffen.  Deze  bevatte  veel  glas-  en
aardewerkscherven uit de achttiende en begin negentiende eeuw. Een gave test kon geborgen worden. Het gehele
terrein binnen de binnengracht is tot vijftig centimeter boven de beschoeiing van de paalfundering afgeschaafd
met behulp van technische apparatuur van de gemeente Wierden. Uit wat er tot nu toe ontgraven is, blijkt dat de
havezate  nagenoeg  tot  op  de  paalfundering  is  gesloopt.
Bron: Historische Kring Wederden.

Begraven in en om de kerk
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Bij het graafwerk voor de fundamenten van de nieuwe kerk te Wierden kwam men een groot aantal geraamten
tegen, die naar de algemene begraafplaats werden overgebracht.

Bij het vervangen van de Waterstaatskerk in 1929 in Wierden tijdens de  bouwwerkzaamheden voor het huidige
kerkgebouw stootte men letterlijk op resten van de oude begraafplaats. Of dit een plek was waar ooit geruimde
botten bij elkaar waren gebracht is niet geheel duidelijk. Wel dat deze botten zijn begraven op de Algemene
begraafplaats aan de Appelhofstraat.

Maar we gaan even terug in de geschiedenis van het begraven. De Wierdense doden werden tot 1824 zowel in
als rondom de Middeleeuwse kerk begraven. Een eerste vermelding over het kerkhof is te vinden in het archief
van de classis, waaruit blijkt dat er in 1653 in Wierden nog kruizen op het kerkhof staan.

Over het begraven in de kerk zijn in het Huisarchief van Huis Almelo een drietal vergunningen te vinden, waarin
de heer van Almelo expliciet toestemming verleent om in de kerk te mogen begraven. Gezien dit geringe aantal
is het de vraag of voor elke begraving toestemming moest worden gevraagd of dat dat alleen gold voor graven op
speciale plaatsen zoals rondom de kansel. Landelijk kwamen er steeds meer bezwaren tegen het begraven in de
kerk.  Het openbreken van de kerkvloer  bracht  nogal wat ongerief  mee en ook de geur in de kerk was niet
aangenaam te noemen. Men sprak niet voor niets destijds van de rijke stinkers die in de kerk werden begraven.

Vanaf 1829 werd een verbod op begraven in de kerk van kracht,  waardoor het  aannemelijk is dat  er in de
Waterstaatskerk, gebouwd in 1824, geen of slechts enkele doden zijn begraven. De stoffelijke resten werden in
het  vervolg alleen nog maar rondom de kerk begraven.  Gelet  op de kadastrale  situatie  destijds  omsloot  dit
kerkhof waarschijnlijk de kerk in het geheel, hoewel het de vraag is of er aan de noordkant van de kerk begraven
werd. De noordkant van kerken werd op sommige plaatsen beschouwd als 'de plaats der duisternis' waar alleen
zelfmoordenaars  en misdadigers  werden  begraven.  Vanaf  1848 werden  de overledenen ook begraven  op de
algemene begraafplaats aan de Appelhofstraat. De Rooms Katholieken mochten vanaf 1854 hun doden begraven
op het kerkhof naast de Rooms Katholieke kerk. Bron: Historische Kring Wederden.

De kerk op Hoge Hexel
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Hervormde kerkgangers die in de buurtschap Hoge Hexel woonden waren tot ver in de twintigste eeuw voor de
zondagse  kerkgang  aangewezen  op  de  omringende  gemeenten.
Deze afstand werd lopend, fietsend of met paard en wagen of kerkbrik afgelegd. In de dertiger jaren kwam een
autobus van de firma Van den Broeke naar  Hoge Hexel,  om ouderen en gehandicapte kerkgangers  naar  de
verschillende kerken in Wierden te brengen. Zowel hervormden, gereformeerden als rooms katholieken konden
gebruik  maken  van  dit  'oecumenische'  transportmiddel  dat  tot  aan  de  Tweede  Wereldoorlog  in  gebruik  is
geweest.

Een eigen kerkgebouw of predikant voor Hoge Hexel behoorde tot dat moment niet tot de mogelijkheden. De
groei van de hervormde kerk in Wierden en de daartoe behorende buurtschap Hoge Hexel was in 1939 echter
aanleiding voor de Wierdense kerkenraad om te besluiten tot aanstelling van een hulppredikant.

Sinds  1930 beschikte  Hoge  Hexel  aan  de  Piksenweg over  een  gebouw  voor  christelijke  belangen,  destijds
gebouwd vanuit een gezamenlijk gereformeerd hervormd initiatief. Dit verenigingsgebouw, waarin twee zaaltjes
(een grote en een kleine), werd gebruikt door de toen nog apart functionerende jongens- en meisjesvereniging die
elk zo’n ruim dertig leden telden. Dat verenigingsgebouwtje werd in 1931 door dominee Steenbeek geopend.
Vanaf  1947 werden  er  in  dit  gebouwtje  ook kerkdiensten  gehouden.  Men zat  toen  nog op planken zonder
rugleuning, alleen de kerkenraadsleden zaten toen op stoelen. Deze stoelen werden door de leerlingen van de
school voor de zondag klaargezet en ‘s maandags voor schooltijd weer opgehaald. Het bestuur van de vereniging
was verantwoordelijk voor de exploitatie en gaf  in 1946 te kennen de vereniging te willen ontbinden.  Het
gebouw werd ter overname voor het houden van kleine kerkdiensten aangeboden.

Omdat  dat  dit  gebouw  al  snel  te  klein  werd,  is  er  in  1950  een  geheel  nieuwe  kerk  gebouwd  door
aannemersbedrijf  Borkent-Bloemendal.  Het oude verenigingsgebouw werd gesloopt.  Dit nieuwe kerkgebouw
deed  dienst  tot  2004 en  is  toen  ingrijpend  verbouwd en  vergroot.  Door  het  toenemend  aantal  auto’s  is  de
parkeerplaats vergroot. De laatste verandering betrof de bouw van een klokkentoren. Bron: Historische Kring
Wederden.

Water putten
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Een put op het erve Hulshorst in Rectum

De waterput was van oudsher de spil van het erf. Drinken voor de dieren en wassen en koken is immers schoon
water nodig. Na de komst van de waterleiding verdween het belang van de put en pomp, alhoewel er nog altijd
boerderijen zijn die ‘eigen water’ oppompen.

Voor de watervoorziening op de boerderij fungeerde oorspronkelijk de gegraven put. Afhankelijk van de streek
zit het grondwater dicht onder het maaiveld tot vele meters diep. In de meeste gevallen moet er behoorlijk diep
gegraven worden (tot wel tien meter). Omdat een kuil snel instort, zijn de eerste ‘puttengravers’ al begonnen de
wanden ervan te verstevigen. Voor dat doel werden in de middeleeuwen uitgeholde boomstammen, plaggen en
zelfs van bodem en deksels ontdane tonnen gebruikt. Later is men putwanden gaan verstevigen met metselwerk
van taps toelopende bakstenen; dit vergemakkelijkte het metselen in de ronde vorm. Het metselwerk kon een
grote  druk  weerstaan  en  was  dus  geschikt  voor  diepe  putten.  Daarnaast  werd  er  gebruik  gemaakt  van
schaalvormig gehakte stukken Bentheimer zandsteen. Deze werden met grote krammen bij elkaar gehouden. Bij
de put stond vaak een paal of V-vormig vertakte boom, waaraan een puthaal kon scharnieren. Aan de ene kant
daarvan hing aan een lange ketting of touw een emmer, waarmee water opgehaald kon worden. Aan het andere
einde zat een contragewicht, bijvoorbeeld een zware steen. Op deze manier kon gemakkelijk een volle emmer
water uit de put omhoog worden gehaald.

Behalve als leverancier van fris water werd de put ook voor andere doeleinden gebruikt, om de melkbussen te
koelen bijvoorbeeld of om de midwinterhoorn nat en daardoor op toon te houden. Voor deze zware houten hoorn
diende de putrand tevens als steun tijdens het spelen. De put werd vaak dicht bij de voordeur geplaatst; dat geldt
ook voor de handbediende pomp die vanaf 1900 meer en meer de put verving. Via de voordeur was men zó in de
keuken met direct daarachter meestal de stal. In toenemende mate werden er pompen op de deel en in de keuken
geplaatst, wat een enorme vooruitgang in gebruiksgemak betekende.

De bouw van een waterput was een hele onderneming. Vaak werd vooraf een wichelroedeloper gevraagd de
meest geschikte plaats aan te wijzen. Een veel toegepaste methode was die waarbij bovengronds de putrand voor
rand werd opgebouwd,  terwijl deze aan de onderzijde werd ondergraven.  Zo zakte het  bouwwerk beetje bij
beetje steeds dieper in de grond. Dit hield men vol totdat het grondwater voldoende vlot toeliep. De arbeider die
in de diepte in de nattigheid aan het graven was, was niet te benijden. Deze man zat letterlijk ‘in de put’. Nadat
de waterpomp zijn intrede had gedaan, werden putten vaak tot vlak onder het maaiveld afgebroken en met een
stevig deksel  afgesloten.  De nieuwe pomp werd er  dan direct  naast  gebouwd,  waarbij  de aanzuigpijp in de
schacht van de oude put werd gehangen. Wie nu een waterpomp plaatst, laat meestal eerst een ‘puntstuk slaan’.
Daarbij wordt, met behulp van koppelbare holle buizen en heel veel water, een aanzuigbuis de diepte ingewerkt.
Een andere optie is boren.

Putten  van  Bentheimer  zandsteen  komen  voor  in  Twente,  delen  van  Drenthe  en  de  Achterhoek.  De  oudst
gedateerde put is van 1575 en staat in Gelselaar.  Het bouwen met de grote,  relatief makkelijk te verwerken
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brokken steen kent meerdere voordelen. Dat Bentheimer putten elders in ons land niet voorkomen heeft te maken
met het transport. Het transport van de stukken natuursteen met paard en wagen was lastig en kostbaar. Daarom
is men – tot de opkomst van de baksteen – blijven ‘aanmodderen’ met planken en plaggen. Voor het grootste
deel van het land lagen de steengroeven in het Duitse Bentheim eenvoudig te ver weg. Bron: Historische Kring
Wederden.

Het landschap rond Almelo en Wierden

Een oude kaart. Almelo ligt er centraal. Geheel rechts stroomt de Dinkel met aan de westelijke kant de uitstroom
naar het westelijk deel van Twente met een verval van ruim dertig meter! De ruimte tussen Almelo en Wierden
wordt ingenomen door veen en moerasgebied en water uit de Regge.

De vorming van het landschap rond Almelo en Wierden – zoals we dat nu kennen – vond zijn aanvang in het
Saalien, de koude periode van 300.000 tot 130.000 jaar geleden tijdens het pleistoceen. Gedurende de op één na
laatste  ijstijd  in  deze  koude  periode  baande  zich  vanuit  Scandinavië  oprukkend  landijs  in  de  vorm  van
langgerekte lobben een weg door het dal  van de Regge en de Dinkel.  Na het  smelten van het landijs bleef
plaatselijk een dik en nauwelijks water doorlatend pakket achter van keien, grind, grof zand en keileem. Op de
hellingen van de gestuwde terreinverheffingen ontstonden erosiedalen,  terwijl in de lager  gelegen delen een
netwerk  van  smeltwaterstroompjes  zorgde  voor  het  ontstaan  een  sterke  afwisseling  van  hoge  en  lage
terreingedeelten.

Tijdens het pleistoceen was hier toendra en had de wind vrij spel op de onbegroeide gronden, waardoor het hele
gebied van Twente werd bedekt met een laag dekzand. Omdat hierdoor het  bestaande reliëf een nivellering
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onderging  ontstond  een  glooiend  landschap.
Doordat Almelo en het zuidoostelijk deel van Wierden in een kom liggen en er vroeger nog geen voldoende
maatregelen werden genomen door middel van stuwen en dergelijke was het verval over korte afstand en de
stroomsnelheid zo groot, dat de beken na overmatige regenval buiten hun oevers traden en gedeelten van Almelo
en het  zuidoostelijk deel  van Wierden en omliggende landerijen onder water kwamen te staan. Behalve het
ongemak  en  de  schade  maakte  het  verontreinigde  vloedwater  de  drinkwaterputten  onbruikbaar.
Met de oprichting van het waterschap De Regge in 1883 begon de verbetering van de waterbeheersing in en om
Wierden. Volgens de reglementen omvat het gebied 144.000 hectare namelijk alle gronden die op de Regge en
haar vertakkingen afwateren en die gelegen zijn in de met name genoemde Twentse gemeenten. Kanalisatie
zorgde in eerste instantie voor dat het water in de vorige eeuw nog sneller naar het verzamelpunt rond Almelo
stroomde waardoor nog meermalen overstromingen plaats hebben gevonden. De laatste keer dat dit gebeurde
was in 1946.

In het belang van de boeren diende deze situatie verbeterd te worden. Een belangrijk instrument waarmee de
overheid dit probeerde te veranderen was de ruilverkaveling. Deze was aanvankelijk alleen maar bedoeld om de
problemen van versnipperd  eigendom op te  lossen en hield niet  veel  meer  in dan een herverdeling van de
gronden,  zodat  de  bewerkers  ervan  hun  beroep  doelmatiger  konden  uitoefenen.  In  de  loop  van  de  tijd
ontwikkelde ruilverkaveling zich echter tot een instrument om een scala van veel meer soorten ingrepen door te
kunnen voeren.

Niet alleen de versnipperde verkaveling werd aangepakt, maar ook andere zaken kregen aandacht. Zo werden de
waterhuishouding en de ontsluiting van gebieden verbeterd en in sommige gevallen werden zelfs boerderijen
verplaatst. Deze veranderingen in de werkwijze bij ruilverkaveling zijn niet alleen het gevolg geweest van een
veranderende landbouw en puur technische  omstandigheden,  maar ook van ontwikkelingen  die zich op een
breder vlak in de samenleving afspeelden.

Ruilverkaveling is veel toegepast. Ongeveer zeventig procent van het landelijk gebied van Nederland is in de
loop van de tijd ‘op de schop’ gegaan, sommige gebieden zelfs meer dan eens. Het is niet overdreven om te
stellen dat ruilverkaveling gedurende de twintigste eeuw één van de voornaamste instrumenten is geweest om
veranderingen, landschappelijk, economisch en zelfs sociaal, in de agrarische samenleving te bewerkstelligen.
Bron: Historische Kring Wederden. 

Diepsvrieshuisje in Notter
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Als je vanaf de Rijssensestraat de Grimbergerweg inrijdt zie je aan de rechterkant al vrij snel een klein huisje
staan. (links op de foto) De ouderen onder ons kennen de geschiedenis hiervan, echter velen denken dat het een
kippenhok of iets dergelijks is geweest.

Begin jaren zestig rezen overal in Nederland de diepvrieshuisjes als paddenstoelen uit de grond. Huisslachting
was in die tijd nog algemeen gebruik. Kleine diepvriezers zoals wij die nu kennen waren toen nog niet te koop.
De initiatiefnemers, particulier initiatief, in deze buurt voor diepvrieshuisjes waren Johan Nollen en Berend Jan
Vinkers.
In het huisje stonden twee rijen kluizen die verbonden waren met een centraal koelsysteem. Bijna iedereen deed
mee en huurde één of twee kluizen. De kosten waren tien jaar lang vijfenzeventig gulden per kluis per jaar.

Op verschillende plaatsen in Notter werden de huisjes gebouwd en bestaan nog steeds. Zoals aan het begin van
de  Grimbergerweg,  bij  Altena  aan  de  Schapendijk  en  achter  de  toenmalige  Welkoop  naast  de  voormalige
kalksilo.  Aan  de  Ireneweg  werden  de  kluizen  geplaatst  in  het  gebouw  van  de  lijkwagenvereniging
Notter/Rectum. Toen men in Zuna zag dat het best wel makkelijk was begon men daar ook te denken over zo’n
gezamenlijke diepvries. Echter ze konden het niet goed eens worden over de locatie.  De buurtbewoners wilden
in de buurt van Smeyers een diepvries en buurtbewoners van Maneschijn vonden  het daar de beste plek. Echter
het probleem loste zich vanzelf op. Door de komst van de kleine diepvriezers werden de diepvrieshuisjes al vrij
snel overbodig. Nu is het diepvrieshuisje aan de Grimbergerweg in gebruik als toeristisch informatiepunt van
Tourist Info Wierden-Enter. Bron: Historische Kring Wederden. 

Anne van de Musse
aane

Anne en haar man Johan op een van de braderieën, beiden in klederdracht

Kröls Naats (Ten Berge) en Dissels Trui uit Enter hadden een groot gezin. Er waren elf kinderen, waarvan acht
meisjes. Aanvankelijk wonen ze tegenover het station van Enter waar ze een stationskoffiehuis met wachtkamer
hadden. Later heeft vader Ten Berge zowel een klompenmakerij als klompenhandel. Het verhaal begint in 1924,
het jaar waarin de familie verhuist naar de Dorpsstraat. Anne, het oudste meisje, is dan veertien jaar en wil graag
modiste worden. Maar vader steekt daar een stokje voor: “Als je armoe wilt lijden moet je modiste worden, aan
een knipmuts werken daar zou ik nog wel vree mee hebben.” Er wordt in die tijd nog veel klederdracht gedragen
en er moet iemand gevonden worden om Anne het vak van mutsenmaakster te leren. Er wordt iemand gevonden
in Rijssen – Siena Klensman – maar die neemt niemand meer aan!
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Op een dag wordt de huisvrouw van hotel Tijhuis in Rijssen uitgeschakeld met “zere bene” en Tijhuis komt bij
vader Naats om hulp van een van zijn meisjes. Ja, er zijn er twee beschikbaar. Anne moet thuis helpen. Maar
Tijhuis wil Anne graag hebben, “ne knappe deerne”. Anne zag haar kans en zegt: “Ik wil wel komen maar dan
moet tante Siena mij het mutsen maken leren.”

Zo gaat Anne voor haar eerste dienst naar hotel Tijhuis. Eerst voor zes weken. Als ze op een dag bezig is in de
keuken komt Siena binnen. “Bist doe Anne van de Kröl”, vraagt ze? “Oh”, zegt Anne “Dan beens doe vase tante
Siena.”

Na een  jaar  kent  Anne alle  kneepjes  van  het  mutsenmaken.  Nadat  Siena  overleden  was  begon  Anne voor
zichzelf. Er was werk genoeg, want behalve mevrouw Burgers (Mutsen Mine) waren er geen Enternaren die zich
met mutsenmaken bezig hielden. Toen ze aan haar carrière van mutsenmaken begon was het nog mode om bij
het overlijden van echtgenoot of moeder één jaar rouw te dragen. Dat betekende vaak spoedopdrachten, want de
hele familie droeg rouwkleding en rouwmuts.

Na haar  huwelijk met Johan ter Horst in 1933, een geboren en getogen Wierdenaar,  ging het mutsenmaken
gewoon door. Ze was blij dat ze het vak kende, al werd het slecht betaald. Vooral in de tijd dat Johan in de
mobilisatie en militaire dienst moest kwam een extra inkomen goed van pas. Maar in de crisistijd betaalden
mensen  ook  met  melk  en  boter  of  eieren.  Langzaam  werd  na  de  Tweede  Wereldoorlog  het  dragen  van
klederdracht  minder.  Uiteindelijk  bleef  het  vak  nog  over  om  voor  de  Wierdense  revue  en  folkloristische
verenigingen  mutsen  te  maken.  Ook  heeft  Anne  veel  poppen  aangekleed  met  de  klederdracht.
Hoewel ze al jaren niet meer beroepshalve werkte kon ze het niet nalaten regelmatig met het vak bezig te zijn.
De oude ambachten kregen in deze jaren aandacht en ook 'Mussen Anne' werd gevraagd haar oude ambacht uit
te oefenen. Vele markten en braderieën ging ze af samen met haar man Johan. Samen, gestoken in de oude
dracht  waren dat altijd gezellige en mooie bijeenkomsten. In 1988 werd ze plotseling blind aan één oog en werd
het fijne werk zeer bemoeilijkt. Ze was daardoor genoodzaakt haar werkzaamheden over te dragen aan haar
dochter Thea Klein Douwel – ter Horst. In april 1989 vierde ze haar 65 jarige jubileum als mutsenmaakster.
Bron: Historische Kring Wederden.

Uit een krant van weleer

De foto is gemaakt aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Van links naar rechts Jans Jannink, zijn zwager
Jan Oude Scholten en zoon Johan Jannink bezig met het maken van een boerenwagen.
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Jans Jannink verdiende de kost met het maken van lijkkisten. Daarnaast had hij een wagenmakerij. Zijn bedrijf
stond aan het begin van de Hexelseweg, net over het spoor rechts. Nu staat op deze locatie aan de Hexelseweg
het  rijtje  woningen  van  de  families  Egberts,  Aaftink  en  Stek,  net  naast  de  voormalige  zaad,  meel  en
diervoederhandel  van  Weggeman.
Jans was een  zoon van  de Kloasboer  die een  boerderij  in  Hoge  Hexel  had.  De broers  van Jans namen de
boerderij  over,  Jans  voelde  meer  voor  het  vak  van  timmerman.
Jans begon zijn bedrijfje  ver voor de eeuwwisseling van 1899 naar  1900. In latere jaren kreeg hij ook een
tapvergunning. Dat was niet bijzonder, veel mensen met een eigen bedrijfje verdienden vroeger iets extra’s met
het  schenken  van  een  borrel.
Jans  had  twee  zoons:  Johan  en  Bernard,  die  hem  (nadat  ze  van  school  waren)  kwamen  helpen  in  de
wagenmakerij. Daar ging het beter mee dan met het café. Jans besloot in 1915 dan ook om zijn etablissement
voorgoed te sluiten. Vader en zoons gingen door met de houtbewerking. Eén van hen ging de boer op en kocht
de bomen in. Ze gebruikten vooral eiken en iepen voor hun producten. Met een trekzaag werden keurig rechte
planken  gezaagd,  die  naast  het  woonhuis  werden  opgeslagen  om  te  drogen.
Jans leverde alles op bestelling. Die kwamen in de meeste gevallen van de boeren uit de omtrek. Wagenwielen,
eggen, kruiwagens en complete boerenwagens, maar ook grote baanderdeuren of niendeuren kwamen onder de
handen van de vader en zoons Jannink vandaan. Daarnaast  maakten ze ook lijkkisten. Die werden, nadat ze
netjes  waren afgewerkt,  door schilder  Wolters  ,  die aan de overkant  van het  spoor woonde, van een verfje
voorzien. Het was in die tijd gebruikelijk dat er eerst een borrel werd geschonken, voor Wolters of de knecht de
kwast ter hand nam.

Toen Jans in 1920 overleed en in een kist van eigen makelij werd begraven, zetten zijn zoons het bedrijf voort.
Bernard, hij werd Bennad van Kloasjans genoemd, bleef zijn hele leven vrijgezel. Hij was een bekwaam vakman
en de stuwende kracht achter het bedrijf. Na de dood van vader werd het bedrijf fors uitgebreid. In het begin van
de  crisisjaren  viel  echter  het  doek.  De  gebroeders  konden  de  concurrentie  met  de  bedrijven  die  wel
gemoderniseerd hadden niet aan. De zaak werd gesloten. In 1954 werd de huidige rij huizen gebouwd. Bron:
Historische Kring Wederden.

Erve Hessink aan de Ypeloweg

Erve Erve 

Foto is geemakt op 13 december 1975 van het erve 't Hesselink

De boerderij van de familie Kippers is net als het erve De Haar aan de Ypeloweg een zeer oude boerderij met
een lange geschiedenis. Het is één van de oudste boerderijen op deze nederzetting, want wordt al genoemd in
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1475. Deze boerderij van het Hesselink gaat dus ook terug tot de vijftiende eeuw. Het Hesselink ligt helemaal in
het zuiden van de voormalige Marke Wierden, pal tegen de grens van de voormalige Marke Rectum. Op het
Hesselink  woonden  in  de  zeventiende  en  achttiende  eeuw  de  Schout  van  de  Marke  Wierden  (de  families
Hesselink).
Wat de oorspronkelijke bedoeling van de boerderij aan de rand van dit drassige gebied is geweest weet men niet.
Natuurlijk betrof het een landbouwbedrijf, maar daarnaast wordt er ook beweerd dat er op het Hesselink een
soort  van  schippersherberg  zou  zijn  geweest.
'Het Hesseling' lag niet ver van de plaats waar de Hollandergraven, later de Wierdense Aa, Wendelgoorssloot en
de Nieuwe Graven samen een groot reservoir vormen om enkele kilometers verder in de Regge uit te monden. In
1701 is met goedvinden van de Markerichter een sluis gemaakt in de Nieuwe Graven. Rond 1780, als deze sluis
wat reddeloos is geworden, hebben schippers de sluis verplaatst, verder op ''t Hesseling' aan. Hierop begonnen de
boeren te klagen bij de Graaf in Almelo, want die verplaatsing bezorgde hun wateroverlast. De sluis bezorgde
tevens passanten overlast; het koste tijd. En waar was dat beter op te lossen dan in de bovenkamer, vermoedelijk
een gelagkamer. Het kan tevens mogelijk zijn dat deze kamer werd gebruikt als jachtkamer. Het schijnt ook het
stamhuis te zijn geweest van Wierdense scholies of schouten. Ook de ganzenhouderij en visserij waren middelen
van  bestaan.
Tevens herinneren de veldnamen in oude hypothecaire en transportakten aan het feit dat op het Erve Hesslink in
de negentiende eeuw en daarvoor privaate Visscherije is geweest, het 'Hesselink voorde' wordt genoemd. Ook
het erve Hesselink is met de bevrijding in 1945 verwoest, maar het nieuwe huis is opgebouwd vanuit de oude
fundatie en bijna in dezelfde vorm, maar natuurlijk moderner weer opgebouwd. De huidige bewoners zijn twee
broers genaamd Herman en Jan Kippers.

Apenstreken maken Pan'n Gerard hofschilder van 
prinses Armgard
In de Aold Hoksebarge van 1989 nummer 1 (jaargang 22) lazen wij dat prinses Armgard, de moeder van Prins
Bernhard, de hulp had ingeroepen van Pan’n Gerard, de Hoksebargse schilder Gerard Ordelmans. Ze was het
slachtoffer geworden van haar huisaap. Op aanbeveling van A.J.M. van der Lof, de directeur van de Twense
Kabelfabriek,  zou  Prins  Bernhard  de  Haaksbergenaar  hebben  benaderd.  Dit  is  een  artikel  van H.  J.  J.  ten
Hagen, uit   Aold Hoksebarge pag. 1385, jaargang 22, 1989 nr.1 Een leuk verhaal voor de Flashbacks, maar er
‘klopt niets van’, leert  Leo Ordelmans 

 Prinses Armgard met de jonge prins Bernhard
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Luchtfoto van  kasteel Warmelo

Prinses Armgard zur Lippe-Biesterfeld, geboren Freiin von Cramm, de moeder van Prins Bernhard, vestigde zich
in 1952 op kasteel  Warmelo te  Diepenheim.  De prinses  had zeer  veel  belangstelling voor  de tuinen  en de
bloemen. Tuinbaas Derksen, die er in 1961 verscheen, zorgde ervoor dat de tuinen van Warmelo uitgroeiden tot
een der fraaiste van Overijssel. Daarnaast hield zij van paarden, vogels en andere dieren op het landgoed. Ook
had zij een aapje, dat Billy genoemd werd.

Op zekere dag ontsnapte de aap uit zijn kooi en ging midden op de langs het kasteel lopende Borculoseweg
zitten. Het verkeer moest stoppen en wachten totdat hij zijn nootjes had opgepeuzeld en bereid was terug te
keren naar het kasteel. Bij een andere gelegenheid zag de aap kans de kranen in de badkamer open te draaien.
Het gevolg was een grote overstroming. Het gestucte plafond van de onder de badkamer gelegen kamer liep
waterschade op.  

Verscheidene  schilders  hadden  al  geprobeerd  de  lelijke  waterkringen  weg  te  werken,  maar  helaas  zonder
resultaat.

1977 – Dries van der Lof in his Delahaye MS 135 during the Oldtimer Grand Prix on the Nürburgring.
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Andries van der Lof in zijn Delahaye Nürburgring 1977

Omdat prins Bernhard en de direkteur van de Twentse Kabelfabriek in Haaksbergen, A. J. M. van der Lof,
beiden een autohobby hadden en ze elkaar kenden, moet het gesprek ook eens zijn gekomen op dat vernielde
plafond. Van der Lof had regelmatig een schildersbedrijf op zijn fabriek aan het werk, die hiervoor misschien
wel  een  oplossing zou  weten,  n.l.  schildersbedrijf  Ordelmans  uit  de  Beatrixstraat  in  Haaksbergen.  Schilder
Gerard Ordelmans (Pan'n Gerard) dacht het plafond wel in oude staat te kunnen herstellen en dat lukte hem ook.
Tot de dood van prinses Armgard in 1971 bleef schildersbedrijf Ordelmans de hofschilder op Warmelo. Aap
Billy werd door zijn streken onhoudbaar en werd geschonken aan de dierentuin van Keulen.   Wanneer prinses
Armgard in de buurt van Keulen kwam, verzuimde ze zelden om Billy even te groeten. 

Leo Ordelmans, telg uit de schildersfamillie, vertelt het anders

 “Het verhaal dat in Aold Hoksebarge staat, dat klopt helemaal niet”, aldus Leo Ordelmans.
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Leo Ordelmans, alias Pan'n Gerard

Het zit zo: Viktor Kaczmarek was beheerder van het kasteel Warmelo. En er was lekkage ontstaan doordat de
aap de kranen van de badkamer had opengezet; dat staat buiten kijf. De schilder die daar werkzaam was zat
tegen zijn pensioen aan en hij zag het niet meer zitten om de klus te klaren. Viktor Kaczmarek komt in gesprek
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over een vervanger met Stukadoorsbaas Bum Eekhoorn uit Goor waar o.a. Rudi Ordelmans (zoon van Pan’n
Gerard) werkte als stukadoor.  

Victor vroeg aan Bum of hij nog een schilder wist die dat probleem kon oplossen. “Oh jawel, Ordelmans uit
Haaksbergen,” zei hij, “ga daar maar naar toe, hij lost dat voor jullie op.” Hij heeft Rudi er nog bijgehaald en die
bevestigde  dat  zijn  vader  dat  wel  kon.
Gerard Ordelmans is samen met zoon Johan gaan kijken en ze hebben afspraken gemaakt over het klaren van de
klus.  Daarna  werden  wij  gevraagd  voor  alle  schilder-  en  verwante  onderhoudswerkzaamheden  aldaar.  Die
werden  o.a.  door Gerard tot  zijn overlijden in 1967 en zijn zoons Gertie,  Johan en Leo Ordelmans en hun
personeel,  op Huize Warmelo uitgevoerd.  Zodoende is Gerard Ordelmans (Pan’n Gerard)  daar aan dat werk
gekomen. Het verhaal dat beschreven wordt op pagina 1385 van Aold Hoksebarge dat zij via Andries v.d. Lof
aldaar aan het werk zijn gekomen, dat klopt niet. De connecties tussen Andries v.d. Lof en Prins Bernhard, dat
klopt wel, maar heeft niets met dit verhaal uit te staan. In de jaren vijftig en zestig is Gerard Ordelmans aan dit
werk gekomen en er was het hele jaar door werk voor zeker 1 tot 1,5 persoon. Huize Warmelo is enige jaren na
de dood van Prinses Armgard verkocht door Prins Bernhard, en daarmee verdwenen ook de werkzaamheden
voor schildersbedrijf Ordelmans .” Leo kijkt er met veel plezier op terug. “Het was een fantastische tijd daar.
Ieder jaar op de verjaardag van Prinses Armgard werden de externe ondernemers uitgenodigd op de borrel. Waar
ook Prins Bernhard aanwezig was met af en toe een van de prinsessen.”

Aldus Leo Ordelmans

Openlucht zwembad, 1957

Een van de bijzondere voorzieningen in park Scholtenhagen te Haaksbergen is het tropisch zwemparadijs De
Wilder uit 1990. Op de plek waar dit is gebouwd, lag sinds 1957 het gemeentelijk openlucht zwembad. Dat was
niet de eerste openbare zwemgelegenheid. De geschiedenis daarvan gaat veel verder terug, naar de Buurserbeek
bij  de Oostendorper  Watermolen. Nog niet  zo lang geleden  gingen de mensen bij  mooi weer zwemmen of
poedelen in het Buursermeertje, een vennetje of in een van de beken. Vooral de Buurserbeek bij de Oostendorper
Watermolen was geliefd. De beek was niet diep en dat gaf een veilig gevoel, omdat de meeste mensen toen niet
goed konden zwemmen. In 1927 bestond al een bad- en zwemvereniging, genaamd De Watermolen. De club had
er  badhokjes  geplaatst  en  een  echte  houten  duikplank  aangebracht.  Ook  werden  in  dit  natuurbad
zwemwedstrijden georganiseerd en zwemlessen gegeven. De zwemleraar spande hiervoor twee touwen over het
water,  waartussen werd geoefend.  Dat water  kon nogal eens koud zijn, dus de lessen beperkten zich tot  de
warmere maanden. Hij ging dan elke dag de watertemperatuur meten en die maakte hij in het dorp bekend. Het
was nog de tijd dat mannen en vrouwen niet gelijktijdig mochten zwemmen. In de Buurserbeek kon het zomaar
gebeuren dat een dood varken voorbij kwam drijven, dat door een boer in de beek was gegooid om ervan af te
zijn. Het zwembad bij de Oostendorper Watermolen verloor zijn status in 1957, toen op het Scholtenhagen een
gemeentelijk openluchtbad werd geopend. De aanleg had het voor die tijd enorme bedrag gekost van f 500.000,‒
(omgerekend € 210.000,‒). De eerste jaren trok het bad 150.000 tot 200.000 bezoekers per zwemseizoen. Maar
toen er in 1976 in de wijk De Els een overdekt zwembad werd gebouwd, liep het aantal bezoekers van het
openluchtzwembad drastisch terug. De exploitatie ging te veel kosten, waarop het werd gesloten en gesloopt.
Ook het binnenbad ging dicht. Dit werd verbouwd tot een grote sportschool. Voor de beide oude zwembaden
kwam in 1990 zwembad De Wilder in de plaats.

Het  subtropisch  zwembad  is  een  van  de  grote  recreatieve  voorzieningen  in  park  het  Scholtenhagen.  Wie
ontspanning zoekt, kan hier vandaan eindeloos wandelen en fietsen in de aangrenzende uitgestrekte bossen en
heidevelden,  zoals  het  Assinkbos,  het  Lankheterbos  met  Waterpark  Het  Lankheet,  Haaksbergerveen,
Buurserzand en het Witteveen, waar Schotse Hooglanders vrij rondlopen. In het buitengebied zijn verscheidene
bijzondere  trekpleisters: Theeschenkerij  Jordaan met  zijn  expositieruimte,  de  Oostendorper  Watermolen,  het
Buursermeertje,  de  speeltuin bij  grenswinkel  Ter  Huurne  en de vlak  over  de grens  gelegen  uitspanning de
Haarmühle.

Een  indrukwekkende  attractie  in  het  buitengebied  vormen  de  tussen  Haaksbergen  en  Boekelo  rijdende
locomotieven  en  treinwagons  van  de  MBS.  De  stichting,  opgericht  in  1967,  beschikt  over  tientallen
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gerestaureerde historische stoomlocomotieven en treinwagons. De MBS trekt jaarlijks 60.000 bezoekers die een
rit komen maken. Als museum is de MBS hiermee de grootste publiekstrekker van Overijssel. Het zijn vooral
vrijwilligers en stagiaires die deze mooie vorm van recreatie in stand helpen houden. Het station dateert uit 1884.
Er wordt continu aan gewerkt om dit monument met het stationsemplacement, de loodsen en werkplaatsen in
oude luister te herstellen. Bron: de canon van Haaksbergen.

De westgrens van Overijssel
Door mr. C. Van Heel, oud-archiefinspecteur van Overijssel. Eerder verschenen in 'Rondom de Toren', nr. 29,
1991. Het betreft een commentaar op de plannen van de toenmalige staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in
1991 om de grenzen van de gemeenten Olst en Wijhe te corrigeren. Lees het alsof het 1991 is.

Als je een willekeurige landgenoot vraagt hoe de grens tussen Gelderland en Overijssel loopt dan zal hij zeggen:
door de IJssel. Maar dit antwoord is nog niet voor de helft goed, want alle Overijsselse gemeenten langs de IJssel
– op twee na – liggen aan beide zijden van de rivieren en één daarvan, Zwolle, lag vroeger ook ter weerszijden
van de IJssel. Van De Worp bij Deventer tot de Vossewaard bij Kampen ligt meer dan de helft van de linker
IJsseloever op Overijssels grondgebied. En met dit laatste heeft de huidige staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken, mevr. D.Y.W. de Graaff – Nauta, wat moeite. Ze noemt met name Welsum (gemeente Olst) en Marle
(gemeente Wijhe) zelfs knelpunten. Voordat je echter dingen met succes kunt veranderen moet je wel weten hoe
en  waarom  die  dingen  ontstaan  zijn. Want  ook  al  in  de  Franse  tijd  werd  de  grens  bij  Welsum en  Marle
'rechtgetrokken', maar spoedig na het vertrek van de Franse troepen werd de oude toestand hersteld. En als nu in
deze eeuw spoedig na het  vertrek  van deze staatssecretaris  de oude toestand opnieuw hersteld zou worden,
kunnen we dan niet beter onnodige grenscorrecties voorkomen?

De rivier als grens

Het is geenszins uitgesloten dat de huidige grens wel degelijk de rivierbedding van een bepaald moment heeft
gevolgd. We moeten bedenken dat de Gelderse dijk vrij laat aangelegd is. Voor vroegere dijkaanleg was aan de
Veluwse kant minder aanleiding dan Sallandse kant in een tijd dat het lage deel van de Veluwe nog nauwelijks
ontgonnen  was  en  voornamelijk  uit  moerassig  land  bestond. De  relatieve  smallle  strook  laagland  tussen
IJsselstroom  en  Veluwemassief  liep  dus  regelmatig  onder  water,  maar  dat  deerde  weinig  belangen  en
veroorzaakte wel steeds wisselende zomerbeddingen van de rivier. Als dan in de loop van de dertiende eeuw de
Gelderse  dijk  wordt  aangelegd,  dan  worden  als  vanzelfsprekend  de  al  lang  bestaande  parochiegrenzen
gerespecteerd  en  daarmee  ook  de  grenzen  tussen  het  graafschap  Gelre  en  het  Oversticht  van  het  bisdom
Utrecht. Dat een oude rivierbedding de grens kan vormen, wordt bevestigd op het kaartje van Deventer in de
gemeente-atlas van Kuyper,  waar de provinciegrens tussen Wilp en Deventer  gevormd wordt door de Oude
IJssel. Een dergelijke oude bedding als grens is ook te zien op het kaartje van Zutphen (Oude IJssel) en van
Doesburg (Lamme IJssel), zij het dat het daar geen provinciegrens betreft, maar slechts een gemeentegrens.

Bruggehoofd aan de andere kant van de rivier

Veel riviersteden hadden in de middeleeuwen een bruggehoofd op de andere rivieroever. Te denken valt aan
Rome, Maastricht, Utrecht, Keulen en Arnhem. Dit is ook heel duidelijk het geval in Kampen en mogelijk ook in
Deventer (De Worp). En dergelijk bruggehoofd ontstond in een tijd dat de stad de jurisdictie wilde hebben over
de door de stad bekostigde brug over de rivier, maar mogelijk al eerder, toen ter plekke de oververbinding nog
door een veerpont werd verzorgd.
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Pontveer bij Wijhe

Zoiets is natuurlijk niet aan alle steden voorbehouden. Ook bij dorpen als Olst en Wijhe zou dit een mogelijkheid
kunnen  zijn  geweest.  Een  dergelijk  bruggehoofd  voor  een  veer  is  schitterend  te  zien  op  het  kaartje  van
Doorwerth in de Gelderse gemeente-atlas van Kuyper. Als we nu nagaan wat de historische bronnen over de
IJsselgrens tussen de Veluwe en Salland zeggen, dan zijn de volgende gegevens van belang. We bekijken de
gegevens vanuit Deventer stroomafwaarts.

Olst

De eerste keer dat de band van Welsum met Olst naar voren komt is in mei 1295, wanneer een Deventer burger
het erf 'Ton Utgange' verwerft. Dit erf ligt in Welsum in de parochie Olst. De overdracht van dit erf geschiedt
echter ten overstaan van Amelius de Billen, richter van de graaf van Gelre. Waarom dit zo is wordt niet helemaal
duidelijk. Weliswaar wordt Salland eind 1295 verpand aan de graaf van Gelre, maar in mei 1295 bezat deze
graaf in het kerspel Olst nog geen rechtsmacht. Hoe dan ook, als in 1319 een geschil over het erf 'Ton Utgange'
ontstaat, laat de bisschop van Utrecht de richter van de graaf op de Veluwe waarschuwen zich niet met de zaak
in  te  laten. Dat  Welsum  deel  uit  maakte  van  Salland  wordt  in  1347  door  de  bisschop  bevestigd  als  hij
nadrukkelijk bepaalt dat het kapittel van Deventer de vrije beschikking heeft over de novale tienden in Welsum
in het kerspel Olst.

Al in 1240 had het kapittel alle novale tienden in Salland gekregen, maar kennelijk was ruim een eeuw later
onduidelijk of  Welsum bij  Salland behoorde. Het kapittel  had aan deze bisschoppelijke verklaring behoefte,
omdat  het  van  plan was  de tienden  ter  beschikking  te  stellen  van  en  nieuwe kanunnik,  aan  wie  nog geen
prebende  kon  worden  toegekend. Hoe  ingewikkeld  grenzen  kunnen  lopen  blijkt  bijv.  in  1642,  wanneer  de
geërfden  van de Welsumerwaarden  ook gerechtigd  zijn op de andere  oever  in de Olsterwaarden.  Kennelijk
stoorde de rivier  zich niet  aan  zakelijke rechten. In  de vorige  eeuw hoorde het  zuidelijk  deel  van Welsum,
Grapendaal  dus,  kerkelijk  zowel  onder  Terwolde  als  onder  Olst.  Kinderen  werden  in  Terwolde  gedoopt,
echtparen  trouwden  in  Olst  en  armen  werden  deels  door  Terwolde,  deels  door  Olst  onderhouden. Wat  de
westgrens van Welsum met Vooorst/Epe bepaald heeft, is niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk was dat
een oude IJsselbedding.

Wijhe
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Waar de leengoederen in Wijhe lagen, die Goswinus de Merne in 1261 in pacht kreeg van het kapittel van St.
Marie te Utrecht, is niet duidelijk. Evenmin is de ligging bekend van het goed Ter Meerne of ter Merne in Wijhe,
waarover  de  drost  van  Salland  in  1403  geen  schatting  mocht  opleggen  en  dat  in  1420  door  het  klooser
Diepenveen werd verworven. Waarschijnlijk ligt dit goed inderdaad op de plek die thans Marle heet, want in
1394 blijkt Evert van Merne te wonen aan de overzijde van de IJssel in Wijerkerspel.

                                          

  

 
      
Maar als in het schattingsregister van Salland van omstreeks 1380 sprake is van Marle, dan is dat in directe
samenhang met Wijnvoorde. Nog heel lang worden Wijnvoorde en Marle in één adem genoemd, bijv. in 1459
als de Utrechtse bisschop de smalle tienden te Wijnvoerde en Marle verpacht aan Evert van Wytmen of in 1598
als de buurschappen in het kerspel Wijhe worden opgesomd : "Wijnfoerden en Marloe".  De combinatie is zo
hardnekkig,  dat  het  vermoeden  rijst  dat  de  rivier  pas  laat  scheiding  heeft  gebracht  tussen  Wijnvoorde  en
Marle. Wijnvoorde betekent overigens 'doorwaardbare plaats bij Wijhe', maar ook Wijnvoorde wordt pas voor
het eerst genoemd in dat schattingsregister van 1380. Het markeboekje van Marle in het gemeentearchief van
Deventer begint waarschijnlijk op 22 oktober 1662 en dan is duidelijk dat Marle het deel van Wijhe is dat aan de
Veluwse kant van de IJssel ligt. Op gond van de hier vermelde gegevens heb ik het vermoeden, dat de westgrens
van  Marle  tot  in  de  veertiende  eeuw door  de  IJssel  werd  bepaald.  In  elk  geval  hoort  Marle  al  meer  dan
zeshonderd jaar bij Wijhe.
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Een vroegere rivierloop van de Vecht
De Overijsselse Vecht komt ons land binnen bij  de Haandrik (gemeente Gramsbergen) en mondt uit in het
Zwarte Water bij Genne (gemeente Zwolle). De rivier wordt aan beide zijden begeleid door hoge zandruggen of
zandkoppen waarop men soms essen aantreft. Dat zijn deels dekzandruggen, deels rivierduinen, voor een deel
komen ook stuifzandruggen voor.

De Vecht blijkt in zijn dal niet steeds dezelfde weg gevolgd te hebben, door het meanderen is de loop vaak
veranderd. In het landschap zijn op veel plaatsen van die oude beddingen herkenbaar. Niet alleen in de vorm van
dode  rivierarmen  doch  ook  door  het  voorkomen  van  lage  weilanden  met  gebogen  begrenzingen,  door
langwerpige en bochtige moerasbosjes en in natte tijdens soms door meer wateroverlast in doorlopende laagten.

Ook in de bodem zijn vaak aanwijzingen over oude beddingen te vinden. Bestaan de gronden in het Vechtdal
veelal uit zand met wel of niet een kleilaag, in oude beddingen kan de bodem geheel of grotendeels bestaan uit
opvallend veel klei, leem of veen, soms in een sterk gelaagde afwisseling met zand.

Reeds vroeg hebben er mensen vertoefd op de hoogten naast de Vecht. Lange tijd is daarover weinig bekend
geweest.  Met  name door activiteiten van amateurarcheologen is de kennis  daarover  de laatste  25 jaar  sterk
uitgebreid.

De situatie ten westen van Dalfsen

Het is opvallend dat ten westen van Dalfsen tot aan Berkum de Vecht die begeleidende keten van zandhoogten
mist, terwijl zuidelijker wel zo’n keten aanwezig is doch zonder een rivier. Bedoeld wordt de opvallende boog
van  hogere  gronden  waarop  vanaf  Dalfsen  de volgende  buurschappen  en  andere  bewoningen  worden
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aangetroffen: Den Berg, Emmen, Mataram, Hoonhorst, Lenthe, Wijthmen, lerte, Soeslo, Herfte en Veldhoek
terwijl die boog bij Berkum weer aansluit aan de Vecht. (zie kaart hier direct onder).

De  opvallende  boog  van  hogere  gronden  waarop  vanaf  Dalfsen  buurtschappen  en  bewoningen  worden
aangetroffen: Den Berg, Emmen, Mataram, Hoonhorst, Lenthe, Wijthmen, lerte, Soeslo, Herfte en Veldhoek.
Foto: IJsselakademie nr. 2 juni 1982. 

Merkwaardig is tevens dat in die boog op meerdere plaatsen archeologische vondsten zijn gedaan welke er op
wijzen dat destijds in de zeer nabije omgeving bevaarbaar water geweest moet zijn.

Sinds kort is men zich de vraag gaan stellen of mogelijk de Vecht ooit daar gestroomd zou kunnen hebben en of
die keten van zandhoogten daarbij  die oude loop van de Vecht zou markeren.  Mocht die vraag bevestigend
beantwoord worden, dan zou als tweede vraag naar voren komen of ook de ligging van die vroegere loop aan te
wijzen zou zijn.

Zandhoogten  wijzen alleen  op de nabijheid van een  rivier  als dit  rivierduinen zijn;  bestaan die hoogten uit
dekzanden en/of uit stuifzanden, dan behoeft daarlangs geen rivier gelegen te hebben.

Geologisch - bodemkundige beschouwing

a. Zandhoogten

Gericht  veldonderzoek  naar  het  wel  of  niet  rivierduin  zijn  van  de  bedoelde  zandhoogten  heeft  niet  plaats
gevonden. Er zijn geologische en bodemkundige gegevens geraadpleegd die betrekking hebben op dit gebied.
Enerzijds  kaarten en  publicaties  van  de  Rijks  Geologische  Dienst,  anderzijds  kaarten  en  publicaties van  de
Stichting voor Bodemkartering. In het laatste geval is ook archiefmateriaal geraadpleegd.

De  naam "rivierduinen"  werd  daarin  voor  deze  zandhoogten  niet  aangetroffen.  Wel werd  in  een  publicatie
gesproken over "verstoven Vechtzanden" en dat is hetzelfde. Opgemerkt werd daarbij dat daarin nog maar een
geringe mate van bodemvorming voorkomt.

363



 

Ansichtkaart "Gezicht op de Vecht bij Dalfsen". Foto: Beeldbank Historische Kring Dalfsen.

Uit  een  ander  rapport,  dat  betrekking  heeft  op  een  zeer  groot  gedeelte  van  dit  gebied,  kan  uit  de
bodembeschrijvingen niet alleen worden afgeleid dat rivierduinen voorkomen, doch mogelijk zelfs rivierduinen
van duidelijk verschillende ouderdom.

Wat daarbij  als jongere rivierduin is  aan te merken komt overeen  met die "verstoven  Vechtzanden";  op de
zandhoogte van Hoonhorst-Wijthmen e.o. komen deze vrij algemeen voor.

Indien ze niet door een esdek zijn bedekt, dan wordt als bodemprofiel veelal een Vorstvaaggrond aangetroffen;
komt wel een esdek voor dan is de bodemvorming veelal nog geringer.

Die vage profielontwikkeling is een aanwijzing dat de tijd voor bodemvorming betrekkelijk kort is geweest; een
laatholocene ouderdom is daarom aan te nemen. Meestal wordt op die rivierduinen een esdek aangetroffen van
normale dikte. Als begintijd voor de esophoping wordt 800 à 1400 na Chr. aangehouden. Het ontstaan van die
jongere rivierduinen moet derhalve ouder zijn; te denken valt aan een vorming gedurende het Subboreaal  (±
3000 - ± 900 v. Chr.).

Onder  die  jongere  rivierduinen  wordt  vaak  een  overstoven  bodem aangetroffen,  meestal  een  humuspodzol
gevormd in het afgeronde en matig fijne dekzand.

Rivierduinen van oudere datum komen mogelijk voor onder Mataram en Herfte.
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Een vrachtboot passeert  de ophaalbrug bij de Haandrik (Gramsbergen),  1982. Foto: Fotocollectie Historische
Vereniging Hardenberg.

In  het  rapport  wordt vermeld dat  daar  humuspodzolprofielen zijn gevormd in scherp aanvoelend matig grof
zand. Dat  zand  is  dus  geen  dekzand,  doch  een  andere  vorm  van  rivierzand.  Ze  liggen  in het  terrein  als
zandhoogten,  zodat  aan  een  opstuiving  van  dat  rivierzand gedacht  mag worden.  Dat  daarin  een  duidelijke
humuspodzolprofiel is ontwikkeld wijst op een grotere ouderdom dan de zojuist beschreven rivierduinen.

Langs  de  rivier  de  IJssel  komen  duidelijk  humuspodzolprofielen  voor,  gevormd  in rivierduinen  van  vroeg-
holocene ouderdom (Preboreaal, ± 8000 - ± 7000 v. Chr.). Het lijkt niet uitgesloten dat deze gronden langs de
Vecht van een zelfde ouderdom zijn, doch zekerheid bestaat daarover niet.

Tenslotte zij opgemerkt dat ook op deze "oudere rivierduinen" een esdek wordt aangetroffen.

b. Vecht/open

Nadat is vastgesteld dat hier inderdaad sprake is van rivierduinen, wordt de vraag actueel of ook de ligging van
die vroegere Vechtloop is aan te wijzen.

Een vroegere Vechtloop zal gezocht moeten worden in de korte nabijheid van de zandhoogten. Enerzijds is het
ontstaan  van  rivierduinen  gekoppeld  aan  het  aanwezig  zijn  van  een  stroomgeul,  anderzijds  wegens  de
archeologische  vondsten  bij   stromend,  bevaarbaar  water.  Op  topografische  kaarten  en  op  bodemkaarten  is
nagegaan of daar doorlopende lage gronden voorkomen in zo'n patroon dat een oude loop van de Vecht mogelijk
geacht mag worden.

Tevens  is  op  bodemkaarten  nagegaan  of  de  bodemopbouw  ook  aanwijzingen  zou geven  over  oude
beddingen. Op de foto is het resultaat geschetst. Een baan is aangegeven vanaf de Berger Aa, langs Mataram,
Lenthe, Wijthmen, Soeslo, Boschwijk, Oosterenk, Brinkhoek en Langenholte. Een intrigerende vraag tijdens die
kaartenvergelijking was wel of vanaf Soeslo ook nog een zuidelijker loop aangegeven zou kunnen worden, die
dan door Zwolle zou lopen. Het lijkt niet uitgesloten, doch is vanuit de geraadpleegde kaarten niet aantoonbaar.
Een aftakking ten noorden van Boschwijk achten we niet aannemelijk.

In  de  Marshoek  valt  op  de  bodemkaart  nog  een  figuratie  op  die  eveneens  doet denken  aan  een  vroegere
Vechtloop daar. Dat zal echter niet de loop kunnen zijn waarlangs de "jongere rivierduinen" zijn ontstaan. Of
hierlangs soms de "oudere rivierduinen" zijn ontstaan is vanuit deze kaartvergelijkingen niet te zeggen. Het is
niet onmogelijk dat destijds de Vechtloop vanaf Mataram langs Herfte heeft gelegen en dat dit daar nog de
sporen van zijn.
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Archeologisch overzicht.

a. Het gehele Vechtgebied.

In de archeologie speelden tot voor kort de Vechtstreek en Salland nauwelijks een rol, dit in tegenstelling tot
Drenthe met zijn hunebedden en Gelderland met zijn grafheuvels.

De Overijsselse Vechtstreek miste deze opmerkelijke monumenten en de archeologische kennis bleef daardoor
zeer beperkt.

De  laatste  25  jaar  is  daarin  duidelijk  verandering  gekomen.  Door  de  oplettendheid  van  een  aantal
amateurarcheologen zijn zovele en zo waardevolle vondsten gedaan, dat de kennis en het inzicht betreffende dit
gebied sterk is toegenomen.

Gebleken is dat de Vechtstreek een schat aan prehistorische gegevens bevat. Er zijn vondsten gedaan uit de Oude
Steentijd (± 9000 v. Chr.), uit de Midden Steentijd (± 7000 v. Chr.), de Nieuwe Steentijd (± 3000 v. Chr.), de
Bronstijd (± 1500 v. Chr.), de IJzertijd (± 600 v Chr.), de Frankische tijd (± begin jaartelling) en ook vrij veel uit
de middeleeuwen. 

De mensen uit die perioden hielden zich bij voorkeur op, op hoger gelegen gronden in de nabijheid van stromend
water. Dat water was van levensbelang. De mens zelf dronk graag helder water, doch ook de dieren. Voor de
jagers betekende dit dat ze daar wild konden verwachten, voor de latere veeboeren dat ze daar  drinkgelegenheid
hadden voor hun vee. Verder kon de zwervende mens zich op een rivier goed oriënteren en mogelijk is er reeds
van  het  begin  af  gebruik  gemaakt  van  de  bevaarbaarheid;  dat  laatste  zeker  indien  er  sprake  is  van  enige
handelsrelaties.

Zo vormde een rivier een uniek, natuurlijk communicatiemiddel.  Vandaar dat  op de hoge gronden langs de
Vecht een keten van vindplaatsen bekend is geworden.

b. Ten westen van Dalfsen.

De meest westelijke vindplaats langs de huidige loop van de Vecht ligt te Dalfsen, in het uitbreidingsplan Pol
haar. Daar zijn enige jaren geleden door leden van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) en
de  Rijksdienst  voor  Oudheidkundig  Bodemonderzoek  (ROB)  prehistorische  vondsten  gedaan  uit  diverse
perioden.

Westelijk van Dalfsen zijn langs de huidige Vecht geen vindplaatsen bekend. Aan de zuidzijde van de Vecht
buigt de baan met vondsten zich bij Dalfsen van de Vecht af en volgt de boog met zandhoogten over Hoonhorst-
Wijthmen e.o.

Zo zijn in het verleden bewoningsplaatsen ontdekt in de buurschappen Hoonhorst, Lenthe, lerte en Herfte.

In 1981 is het aantal vindplaatsen uitgebreid door vondsten in Emmen en in Hoonhorst. Voor een deel dateerden
die uit de middeleeuwen, doch daarnaast werd een nederzetting en een begraving ontdekt uit de Frankische tijd
(100-200 na Chr.) en verder een klokbekerbewoningslaag uit de Nieuwe Steentijd (±2000 v. Chr.).
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Kaart van de Vecht, van de monding in het Zwarte Water tot Huis Den Doorn, 1847. Foto: Beeldbank HCO.

Tot dusver werd verondersteld dat vroeger de mensen daar geleefd zouden hebben langs een of ander Sallands
stroompje.

Door het toenemen van het aantal vindplaatsen op deze boog zandhoogten, en het ontbreken van vindplaatsen
langs de huidige Vecht, werd de gedachte geboren dat de Vecht vroeger hierlangs gestroomd zou hebben. Deze
gedachte werd versterkt  doordat hier ooit een scheepshaak en resten van een beschoeiing zijn gevonden. De
Vecht zou daar gestroomd moeten hebben tot in ieder geval ± 200 na Chr.

De vondsten uit de middeleeuwen hier behoeven niet te wijzen op een oude Vechtloop. Toen was de situatie zo
geworden dat men zich alom in het zandgebied ging vestigen, niet in hoofdzaak langs de rivieren. Men ging
weteringen graven, dijken en wegen aanleggen enzovoort.

Eén van die oude wegen is de Twentseweg, een handelsroute van Zwolle naar het oosten. Die weg kruist eerst
ten zuiden van Boschwijk en even daarna nabij Lenthe die oude Vechtloop. Er zijn geen aanwijzingen dat daar
de Vecht toen nog stroomde. Integendeel. De Vecht was een bevaarbaar water; er was scheepvaart vanuit Zwolle
naar bijvoorbeeld Twente. Het is ondenkbaar dat men voor de land-handelsroute naar het oosten zo'n bevaarbaar
water onnodig zou gaan kruisen; men zou dan aan één zijde van de Vecht zijn gebleven en de weg over Soeslo
en lerte hebben aangelegd.

Aangenomen mag daarom worden dat de Vecht de huidige loop is gaan volgen tussen 200 en 1300 na Chr. Bron:
MijnStadMijnDorp.

De dichter J.C. Bloem
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De dichter J.C. Bloem staat vijfenveertig jaar na zijn dood volop in de belangstelling: de uitreiking van de  naar
hem genoemde poëzieprijs, een bundel met artikelen, geïllustreerd met werk van beeldend kunstenaars die zich
door hem lieten inspireren, een hoofdstuk in het boek Overijssel Plaatsen van herinnering, tentoonstellingen.

'Hier  ligt  de dichter  Mr.  J.C Bloem begraven’,  meldt  een  bord op de kerk uit  1336. Een van de bekendste
Nederlandse dichters uit de twintigste eeuw, geboren in 1887, overleed in 1966 in Kalenberg en werd in het
nabijgelegen Paasloo begraven. Op zijn graf staan de veel geciteerde woorden: ‘Voorbij, voorbij, o en voorgoed
voorbij’. Slotwoorden van het gedicht ‘Herinnering’.

 

 J.C. Bloem en zijn zusje Ini, omstreeks 1895

Naast  de steen in vak D, op de eerste rij, staat een gelijksoortig exemplaar van wit marmer.  Deze begint te
verzakken en helt licht over naar de steen van Jacques Bloem. Het is de herdenkplek van zijn ex-vrouw, Clara
Eggink. Voordat zij besloot in Kalenberg te gaan wonen, informeerde Eggink eerst of de bevolking hier niet erg
gereformeerd was,  want dan zouden zij  en Bloem er  zich niet  thuis voelen. Later  concludeerde  zij  over de
Kalenbergers in haar Bloem-biografie: ‘Het is hier een uitzonderlijk volk (…) Ze bezitten een groot gevoel voor
vrijheid.’
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J.C. Bloem met Clara Eggink en zoon Wim. 

In 1958 kocht Clara Eggink het huis met omliggende grond aan de Kalenbergergracht en legde in een inham haar
woonboot. Clara Eggink trouwde in 1926 met J.C. Bloem. Ze kregen samen een zoon en scheidden zes jaar later.
In 1942 hertrouwden ze en gingen daarna opnieuw uit elkaar om zestien jaar later weer samen te komen in
Kalenberg. De woning aan de Kalenbergergracht oogt veelal verlaten. Een Duits echtpaar gebruikte het jaren als
vakantieverblijf. Kalenberg Noord nummer 6 is nauwelijks verbouwd. De inham waar de boot van Clara lag, is
leeg.  De  voormalige  koeienstal  waar  de  boeken  van  Bloem  stonden,  eveneens.  ‘Een  miniaturen
wolkenkrabberstad van boeken’,  schrijft Eggink in haar Bloem-biografie.  Er is een kleine slaapkamer in het
tussenkamertje waar Bloem vaak lag met een bed en een authentiek keukentje. De buurfamilie Muis herinnert
zich de komst van Bloem, eind 1958, later nog goed. ‘Hij liep moeilijk over het zandpad. Uit de boot van Clara
kwamen stapels boeken waar Clara eerst het stof van afblies voor ze het huis ingingen.’ In Kalenberg, een  dorp
in natuurgebied De Weerribben, hoefde het stel niet bang te zijn voor pottenkijkers. Bloem en Eggink waren
voor de Kalenbergers geen attractie. ‘Ieder had z’n eigen’, zei buurvrouw Jantje Muis. Ook de dichter zelf had
geen belangstelling voor de mensen om hem heen. De laatste zes jaar van zijn leven was Bloem ziekelijk en
leidde hij een teruggetrokken bestaan.
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Literaire vrienden, van links naar rechts: A. Roland Holst, J.C. Bloem, Menno ter Braak en E. du Perron.

Bloem woonde al  eerder  in Overijssel.  Zijn vader  was vanaf 1914 tot  1922 eerste  burger  van de Sallandse
gemeente Stad-Hardenberg, die toen ruim 2000 inwoners telde. De familie Bloem vestigde zich deze jaren in
1915 in Almelo aan de Ootmarsumsestraat 86.

Jacques velde een kernachtig en dodelijk oordeel over Almelo: ‘der gaten gatst’. Onlangs werd het villaatje als
gemeentelijk monument volledig gerestaureerd. Het is nu onbewoond en in handen van een stichting.

Later,  tijdens en na de oorlog, logeerde de dichter regelmatig bij een vriendin in Ommen en bij de familie
Bouman  in  Zwolle.  Vanuit  de  Overijsselse  hoofdstad  schreef  hij  Clara  een  brief,  een  expliciete  liefdes-
verklaring,  die  zij  ontving  op  22  april  1957.  Twee  jaar  voor  hun  vertrek  naar  Kalenberg.  ‘Nu  zit  ik  hier
ontzettend gedeprimeerd en nerveus en ik heb maar een verlangen weer bij je te zijn en nooit meer van je weg te
gaan, zij het dan ook in het zelfde verblijf (…) Wat ik dertig jaar geleden had moeten voelen, gevoel ik nu. Te
laat misschien? Maar is het voor zooiets ooit te laat? Ik ben daarom blij dat ik besloten heb om (…) daarna niet
meer naar Zwolle of Ommen terug te keren. Dat heeft ook een andere reden. Ik heb echt de overtuiging dat bij
mij de afbraak begonnen is.’
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J.C. Bloem met literaire vrienden en vriendin

 De Kalenbergers weten niet veel over het echtpaar. Buurvrouw Muis: ‘Ach wat moet je erover vertellen. Ik heb
hem een keer zien vallen languit in het gras.’ Vijf jaar lang werkte Jans Smit-Poepjes als schoonmaakster bij het
echtpaar. Vooral de grote hoeveelheid boeken die ze moest afstoffen in de voormalige koestal bleven haar voor
de geest staan. ‘Het was een werkzaam huis, met die tuin en boot erbij.’ Met enige afschuw denkt ze terug aan de
nachten die zij noodgedwongen alleen met de dichter moest doorbrengen in De Kale Berg, omdat Clara naar
Amsterdam was voor vriendenbezoek, kapper of tandarts. ‘Meestal was ik zenuwachtig als ik er naar toe moest.
Bloem zei soms: “Is Jansje er wel, want ik hoor haar helemaal niet.” Maar ik was een stille werker. In de winter,
tegen de avond, als het koud en donker was, moest ik gaten spitten in de kragge. Om het afval weg te werken.

Verschrikkelijk zwaar rotwerk. Dan had ik de hele dag hard gewerkt. En die afwas, niet om door te komen… Bij
mevrouw Eggink deed je het nooit goed. Toch vond ze het vreselijk dat ik wegging, na vijf jaar. Ze omhelsde
me.’

Ook buurvrouw Muis heeft een middag op Bloem gepast. Zij memoreert dat de dichter nauwelijks meer kon
praten. Dit was het gevolg van een beroerte die Bloem overviel in de auto in Meppel, op het moment dat Clara
even  boodschappen deed.  Zijn  vriend  Jan  d’  Hont,  de  toenmalige  directeur  van  het  Zwolse  ziekenhuis  De
Weezenlanden, behandelde hem maar het ging bergafwaarts met de dichter. Schrijfster Aya Zikken heeft haar
ervaringen in Kalenberg gedetailleerd beschreven. ‘Een Paas ochtend in Kalenberg… Er was zonnig en winderig
weer voorspeld en Clara en ik liepen de dag ervoor nog naar Oldemarkt om een gestreept windscherm te kopen.
Op die Paasdag zaten we beschut achter dat scherm in de tuin met uitzicht op de Kalenberger gracht… Op die
gracht keek Jacques jaren later iedere dag uit. Meestal stond zijn bed voor het raam zodat hij de toppen van de
zeilen van de plezierboten kon zien langsgaan.’

 

371



J.C. Bloem met zijn zoon Wim, geboren op 8 september 1927

De dichter was beslist geen mens van onbesproken gedrag, zo blijkt uit het onderzoek van juriste en neerlandica
Gretha Donker. Bloem maakte in 1920 grote kans op de functie van griffier van het kantongerecht in Veghel,
totdat de minister  van Justitie een belastend telegram kreeg waarin duidelijk stond dat  mr. J.C. Bloem zich
schuldig had gemaakt aan een zedenmisdrijf.

De rechtszaak betrof ‘betastingen’ van een jongeman in Blaricum. Hij werd hiervoor veroordeeld tot drie weken
cel. Zijn vader was op dat moment burgemeester van Hardenberg.

Een ander onderbelicht aspect van de dichter is zijn lidmaatschap van de NSB in 1933. In een brief aan een
vriend stelde hij: ‘Zelfs een baantje waarvoor gewerkt moet worden krijg ik niet. Dat gaat naar de Joden. Maar
daar mag je als intellectueel in dit pestland niets van zeggen.’

Het is niet duidelijk wanneer hij zijn NSB lidmaatschap opzegde. Bloem werd ook lid van de Kultuurkamer.
Tijdens de oorlog gaf de dichter lezingen door het land waarmee hij geld kon verdienen zonder ‘fout’ te zijn.
Onder meer in Hattem, Deventer en in Zwolle bij advocaat Harro Bouman waar de joodse dichter Victor van
Vriesland zat ondergedoken. Na de oorlog logeerde Bloem regelmatig bij de familie Bouman in Zwolle.
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De boerderij in Kalenberg, met de woonboot van Clara Eggink.

Samen  met  Johan  Polak  heeft  Bloem  in  1965,  vlak  voor  zijn  dood,  opnieuw  zijn  Verzamelde  Gedichten
uitgegeven. Een productief dichter is hij nooit geweest. Buiten de gebundelde verzen heeft hij er na 1910 maar
weinig geschreven. In 1965 ontving de dichter, een jaar voor zijn dood, de Grote Prijs der Nederlandse Letteren,
maar hij was toen al niet meer in staat deze zelf in ontvangst te nemen.

Toen hij op 10 augustus 1966 overleed kwamen honderden vrienden en bekenden naar de Kop van Overijssel om
afscheid  te  nemen  van  Bloem.  Clara  overleed  vijfentwintig  jaar  later,  op  3  maart  1991.  Bron:
MijnStadMijnDorp.
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De oude erven in Enter

In  Enter  kun  je  nog heel  goed  zien  hoe  onze  voorouders  het  landschap  als  woonplaats  in  gebruik  hebben
genomen.  Het gebied is een fijnmazig net van vlakten, ontstaan door beekoverstroming en door opgestoven
dekzand. De beken die door het gebied lopen horen tot het watersysteem van de Regge. De eerste bewoners
troffen een laag en nat gebied aan, voor het overgrote deel begroeid met dopheide. In de beekdalen en op de
zandruggen bos met voornamelijk eiken en berken. Op hogere plekken, meestal aan de rand van een beekdal,
stichtte men een boerenhoeve. 

Alle steden en dorpen in Twente met hun kerken zijn gebouwd op een oude hof. Deze hebben als voorgangers
Germaanse sala’s gehad: heel grote huizen (40 tot 80 meter lang) op strategisch goed te verdedigen plekken.
Daar was alles onder één dak: de woonvertrekken voor de bewoners, hun veestallen, wagenstalling en er zijn ook
sacrale ruimten waar Germaanse erediensten plaatsvinden. Na de klimaatsverandering omstreeks het jaar 1000
(het boreaal) wordt het klimaat warmer en droger. De sala’s worden als hoven herbouwd op wat lager gelegen
plekken en hebben dan ook bijgebouwen voor opslagruimte en wagenschuren. De hoven zijn ook bestuurscentra
voor  hun omgeving:  daar  wordt  markerecht  en  hofrecht  gesproken  en  in  de beginperiode  ook vormen van
buurtrecht en strafrecht. In de tijd van de kerstening hebben de missionarissen hun kerken gebouwd op plekken
waar de mensen gewend zijn om hun sacrale bijeenkomsten te houden, namelijk de sala’s, later hoven. Door de
bouw van Christelijke kerken is er aldaar tevens geen plek meer voor Germaanse erediensten. Vandaar ook de
stelling dat in Twente alle steden en dorpen gebouwd zijn op een oude Germaanse hof die op het moment van de
kerstening al eeuwenlang bestaat. Het omgekeerde van de stelling is niet waar: niet op iedere hof is een stad of
dorp ontstaan en een kerk gebouwd. Daarvoor waren er teveel hoven.

De boeren in het dorp en de marke zijn in de middeleeuwen doorgaans niet de eigenaar van de grond die zij
bewerken.  Het  zijn  pachtboeren  of  leenhorige  boeren.  Zij  betalen  hun  pacht  –  meestal  in  natura  –  aan
grondeigenaren als de bisschop van Utrecht, een klooster (bv. het klooster Werden), de heren van Ottenstein of
de Commanderie van de Johannieter orde in Steinfurt. Bewaard gebleven goederenlijsten bevatten namen van tot
op de huidige dag nog bestaande erven. Heeft een grootgrondbezitter meer boeren als pachter dan fungeert een
van hen als hofmeier.  Zijn boerderij   wordt aangeduid als ‘hof’ of zelfs als ‘hoofdhof’  als er sprake is van
meerdere hoven. Een hofmeier treedt op als vertegenwoordiger van de landeigenaar en is verantwoordelijk voor
het innen (en tijdelijk opslaan) van de pachten. Ook heeft hij een zekere vorm van rechtspraak over de pachters
op andere erven.

De grootste erven in 1601 in het dorp waren het erve Roeters, op de hoek van de Dorpsstraat en de Ypeloweg.
Het erve Tuinck, later Brink Willem, aan de Dorpsstraat even verder dan de cooperatie. Het erve Smeding, op de
hoek van de Dorpsstraat en de Horstinksteeg. Willem Evers erve, het latere erve Hermsel of Hermannishus. Het
erve stond op de plaats waar de drie erven, Oosterveen (ter Denge) (2) en Jais stonden, aan de Werfstraat. Het
erve De Plecht was aan de Dorpsstraat, waar later de erven Ezink (de Kos) en Ter Plecht (Scholten Hobbelink)
stonden. 

De functionele scheiding tussen ‘voor’ en ‘achter’, tussen wonen en werken is terug te vinden in de boerderij, de
situering van de bijgebouwen en de erfinrichting. Het woongedeelte van de boerderij heeft grote ramen (met
luiken),  een  schoorsteen,  andere  dakbedekking  en  meer  detailleringen  dan  het  achterhuis.  Maar  ook in  de
inrichting  is  de  scheiding  tussen  de  werkterreinen  van  man (achter)  en  vrouw (voor)  zichtbaar.  Tuinieren,
wassen, water halen en koken waren taken van de vrouw. Op het voorerf liggen dan ook de siertuin, moestuin,
fruitgaard en bleekveld. Ook staat hier het kookhuis en de waterput. De man hield zich bezig met het bedrijf. Op
het achtererf  staan de veestallen en de schuren voor berging van gereedschap en veevoer.  Bijvoorbeeld een
wagenschuur,  roggeberg,  hooiberg  (met  één  of  meer  roedes),  schaapskooi,  varkensschuur,  kippenhok,
aardappelkelder, houthok, iemanschoer (bijenstal) en opslag van mest en veevoer. De beplanting op het achtererf
bestaat uit dezelfde soorten die ook buiten het erf voorkomen.

Het erve Borgerink was naast de hervormde kerk op het terrein van de latere Coöperatie tussen Borgers Stege en
Wolters Stege.  Voor het eerst komen we dit erve  tegen in de leenregisters van de bisschop van Utrecht in de
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periode 1379 – 1382. De tienden "al smal  ende grof" uit dit erve zijn dan in leen gegeven aan Vrederijc van der
Eze, "heer Jacobsoen". Van der Eze is een ridder van het kasteel in de buurt van Gramsbergen. Als beloning
voor  zijn  militaire  bijstand  aan  de  bisschop is  hij  beleend met  de  tienden uit  het  erve  Borgerink.  Hij  kan
levenslang en daarna zijn erfgenamen aanspraak maken op een tiende deel van de opbrengsten van de rogge,
haver, boekweit, bonen , erwten, vlas tarwe en gerst. Een verplichting die ruim zeshonderd jaar later nog geldig
was. 

De erven zijn eenvoudig en sober ingericht. De beplanting op het voorerf bestaat uit een bescheiden siertuin voor
de voorgevel  en een nutstuin (moestuin en fruitgaard).  Vaak is er een combinatie van hagen en hekwerken
aanwezig.  De siertuin  en/of  nutstuin  zijn  omgeven  door  een  haag  van  meidoorn,  buxus  of  liguster,  of  een
hekwerk. De houten, donkergroene hekwerken met witte punten zijn kenmerkend. In de haag zit vaak een klein
hekje.  Bij  de  voorgevel  staan  markante  solitaire  bomen  zoals  walnoten,  (knot)lindes,  paardenkastanjes  en
fruitbomen. Soms staan er leilindes (als zonwering) bij de voorgevel. Water komt alleen voor in de vorm van een
(zandstenen) waterput  (met haal)  op het  voorerf  en een drinkpoel voor het  vee in het  omringende weiland.
Verharding  werd  alleen  toegepast  waar  dat  echt  nodig was,  zoals  bij  de toegangen van  de boerderij  en de
schuren. Bron: Oversticht.nl.

Alle steden en dorpen in Twente met hun kerken zijn gebouwd op een oude hof. Deze hebben als voorgangers
Germaanse sala’s gehad: heel grote huizen (40 tot 80 meter lang) op strategisch goed te verdedigen plekken.
Daar was alles onder één dak: de woonvertrekken voor de bewoners, hun veestallen, wagenstalling en er zijn ook
sacrale ruimten waar Germaanse erediensten plaatsvinden. Na de klimaatsverandering omstreeks het jaar 1000
(het boreaal) wordt het klimaat warmer en droger. De sala’s worden als hoven herbouwd op wat lager gelegen
plekken en hebben dan ook bijgebouwen voor opslagruimte en wagenschuren. De hoven zijn ook bestuurscentra
voor  hun omgeving:  daar  wordt  markerecht  en  hofrecht  gesproken  en  in  de beginperiode  ook vormen van
buurtrecht en strafrecht. In de tijd van de kerstening hebben de missionarissen hun kerken gebouwd op plekken
waar de mensen gewend zijn om hun sacrale bijeenkomsten te houden, namelijk de sala’s, later hoven. Door de
bouw van Christelijke kerken is er aldaar tevens geen plek meer voor Germaanse erediensten. Vandaar ook de
stelling dat in Twente alle steden en dorpen gebouwd zijn op een oude Germaanse hof die op het moment van de
kerstening al eeuwenlang bestaat. Het omgekeerde van de stelling is niet waar: niet op iedere hof is een stad of
dorp ontstaan en een kerk gebouwd. Daarvoor waren er teveel hoven.

Het  erve  van  Jan  ter  Ese  lag  ten  zuiden  van  erve  De  Plecht,  achter  de  latere  openbare  school.  Het  erve
Koenerinck lag aan de Dorpsstraat waar later de huizen van Velten baks tot en met Rutenfrans waren. Het erve
van Jan Roerkink lag aan de Dorpsstraat tegenover de jongensschool, waar nu het Middenplein komt en het huis
van Klinkhamer (Mirjam’s bloemenwinkel) is, (nog wel). Het erve Grote Lambert was gelegen op de hoek van
de Dorpsstraat en de Pastoor Heimerinksstraat. Het erve lag ten zuiden van Klinkhamer (Mirjam) tot en met Van
Uitert. Er naast lag het erve van Herman Wolters. In 1602 werd het erve Weterinck genoemd en lag ten zuiden
van Van Uitert tot en met de Schipper (eetcafe de Bakker). Het erve Effink lag naast de katholieke kerk, waar nu
het zustershuis en de school is. De Hardenberg lag op de plaats waar later de cooperatie was. Het is na 1500 niet
meer genoemd. Het Brandehus is geen kathe en is nooit een erf geweest. Het is gebouwd in 1708 op Brandes
gaerden en was de oude pastorie in de Oude Pastoriestraat. Bron: Canon van Enter.

De erven van de oude Enterse boerderijen vormden een wereld op zich. Behalve de boerderij zelf vond men hier
een  groot  aantal  bijgebouwen  en  andere  objecten,  zoals  schuren,  mijten,  een  ouderwoning,  wagenschuur,
bakoven of bakhuis, schaapskooi, plaggenschuur, aardappelkelder, bijenstal (een open afdak waaronder men de
korven zette), en soms een molenhuis voor de rosmolen. Bijschuren kwamen in verschillende vormen voor, In de
eerste plaats vond men hier driebeukige schuren, die in hun constructieve opzet niet afweken van de boerderij
zelf.  Daarnaast  kwamen  echter  ook  één-  of  tweebeukige  schuren  voor  met  dwarsdeel  of  open  doorrit  in
dwarsrichting. Dergelijke schuren hadden soms aan één kant een groot dakoverstek, waaronder wagens konden
worden gestald. Ze behielden meestal het langst van alle gebouwen op het erf hun traditionele materiaalgebruik
van hout, beleemd vlechtwerk, strowanden (en soms heide) en strodak.

In de Munsterse Oorlogen, omstreeks 1660 en 1672. hebben de Entersen veel te lijden van de soldaten van de
bisschop van Munster. Veel  goederen worden geroofd en veel boeren en schippers moeten goederen voor de
Munstersen vervoeren. Ook Gerrit Borgerinck ontkomt er niet aan en op en tocht naar het Munsterland wordt
zijn paard gestolen door de soldaten. 
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Het vuurstedenregister van 1675 vermeldt voor het Borgerink 1 vuurstede. Hetzelfde register van 1682 vermeldt
ook één vuurstede hetgeen normaal was voor een boerderij.   In 1687 worden door het markebestuur van Enter
nog weer eens alle waargerechtigheden en hun eigenaars genoteerd. Het Borgerink wordt  genoteerd voor één
waar, eigenaar Gerrit Borgerink.  Op 18 mei 1695 wordt Arend Gerritsz. Borgerink, na de dood van zijn vader
Gerrit Arendz. de nieuwe bouwheer.  Als in het jaar 1716 de weduwe van Gerrit Borgerink overlijdt blijkt dat ze
vijftig gulden heeft vermaakt aan de armen van Enter.  Uit het verpondingsregister van 1723, waarin genoteerd
staat hoeveel grondbelasting de boerderijen moeten betalen, blijkt dat het Borgerink een der grootste boerderijen
van Enter is.  

In  hel  landschap  is  het  verschil  tussen  het  oude  cultuurland  en  de  voormalige  woeste  gronden  nog steeds
afleesbaar.  De  oude  boerderijen  waren  merendeels  grote,  welvarende  bedrijven  en  het  oude  land  wordt
gekenmerkt door een dicht en grillig wegenpatroon waarin de essen nog duidelijk herkenbaar zijn. Het nieuw
ontgonnen,  rationeel  ingedeelde  land  kent  een  veel  rechthoekiger  en  ruimer  opgezet  wegenpatroon  en  de
boerderijen zijn hier vaak kleiner. Bron: Twentse Erven.

Het erve Zeendam was ooit   een groot  landgoed.  Je kon een kaart  kopen om er  in de omgeving te mogen
wandelen. De familie Peddemors liet hun testament opmaken op erve Zeendam. Jan Mecerlercam is geboren op
het erve Zeendam. Het erve Zeendam ligt tegenover het erve Peddemors. Nu is de A1 er tussen gekomen en is
het wegje vanaf het Zeendam naar de Beumersweg afgesloten. 

Toen er in deze streek nog genoeg ruimte was voor iedereen om landbouw en veeteelt uit te oefenen, was het
voor de bewoners niet zo noodzakelijk om onderling bepaalde afspraken te maken. Zij hadden een eigen stukje
landbouwgrond en er was genoeg woeste grond om schapen te weiden, plaggen en schadden te steken, zand af te
graven en bomen te vellen. Bij  de essen stonden verschillende boerderijen;  de mensen leefden in een soort
familiesamenleving.  Door  toename van  de  bevolking  en  daarmee  samenhangend  uitbreiding  van  het  aantal
boerenerven, kwamen de erven in een buurtschap dichter bij elkaar te liggen en moest de landbouwgrond worden
uitgebreid, waarbij het vooral ging om de woeste zones.

Kenmerkend was ook de zandstenen waterput met zijn hoge putarm, bij het voorhuis van de boerderij. Daarnaast
stond een droogrek voor emmers en zuivelgerei, waarvoor vaak een oud wagenwiel dienst deed. Inmiddels zijn
veel zo niet de meeste van deze erfonderdelen weer verdwenen doordat zij hun functie verloren. De boerderij
zelf stond bij de oude erven altijd met de deeldeuren naar de weg, omdat de akkers vrijwel nooit direct aan het
erf grensden. Bij de latere stichtingen op het nieuwe land was dit vaak wel het geval en kan de boerderij ook met
het voorhuis naar de weg staan. Op het Twentse boerenerf vond men naast de gebruikelijke moestuin en kleine
fruitboomgaard meestal een ruime hoeveelheid beplanting, met hoge loofbomen (vooral eiken), beukenheggen,
vlier en taxusboom. De erven leverden hiermee een belangrijke bijdrage aan het Twentse coulissenlandschap met
zijn vele boomgroepen en houtwallen. Bron: Twentse Erven.

Rechts naast de voormalige kerk stond het erve Effink. Onder het hof van Goor vielen later tweeëntwintig horige
erven. In het jaar 1475 komen we het erve Effinck tegen in het schattingregister van de bisschop van Utrecht als
een 'bodegoed'. De horigen op de bodegoederen moeten bodediensten verrichten tussen de andere bodegoederen,
zo vaak als de Heer dat belieft. Tot het jaar 1528 is de bisschop van Utrecht de landheer van het erve Effinck. In
dat jaar draagt de bisschop zijn Overijsselse bezittingen over aan keizer Karel V. De bisschop kan de veiligheid
niet meer garanderen. De Staten van Overijssel worden dan de feitelijke beheerders van de horige goederen die
ook overgedragen zijn.  

2651. 1475 Effing, bodequet, 2 s. 

          1953 Effink; versplinterd. Nu  R.K. zusterhuis en school  

Hoewel beter af in levensomstandigheden – ze hadden vast werk, leeftocht en een zeker inkomen – waren de
eens  welbekende  'klöpkes'  een  vrouwelijke  kerkdienaressen  en  pastoorshulpen,  ook  vaak  niet  meer  dan
hutbewoonsters.  Als hun woninkjes tenminste niet tegen een boerderij  stond gebouwd. Dat was dan meestal
tegen de achtergevel, naast de niendeur zoals bij erve Effink in Enter of op de Koppelsbrink in Borne. In Borne
daar staan er zelfs twee, één aan elke zijde van de deur. 

Er moeten in de zeventiende en achttiende eeuw veel klopjeshuizen hebben bestaan, in dorpen zowel als bij
boerderijen. Het was voor boeren een eer klopjes op hun erve te huisvesten. De lijsten van nieuw getimmerde
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huizen tussen de jaren 1682 en 1749 noemen verschillende klopjeshuizen, voornamelijk in de marken van het
rooms katholiek gebleven deel van Twente. Dus ook in Enter bij het erve Effink naast de niendeur.

De klopjes zijn ook deel van onze geschiedenis, evenals de erven in het dorp en de erven in het buitengebied. Er
moeten  in  de  zeventiende  en  achttiende  eeuw veel  klopjeshuizen  hebben  bestaan,  in  dorpen  zowel  als  bij
boerderijen. Het was voor boeren een eer klopjes op hun erve te huisvesten. De lijsten van nieuw getimmerde
huizen tussen de jaren 1682 en 1749 noemen verschillende klopjeshuizen, voornamelijk in de marken van het
rooms katholiek gebleven deel van Twente. Dus ook in Enter bij het erve Effink naast de niendeur. 

Een klopje of kwezel, ook 'geestelijk maagd' of 'geestelijk dochter' (filia devota) genoemd, was een ongehuwde
katholieke vrouw die ten overstaan van een priester een kuisheidsgelofte aflegde en daarbij meestal, niet door
gelofte gebonden, gehoorzaamheid betrachtte aan een overste, ook wel biechtvader genoemd.

Het kloppenleven ontstond na 1581 toen er in de gereformeerde Nederlanden de Generaliteitslanden een algeheel
verbod op kloosterorden werd ingevoerd. Er mochten vanaf dat moment geen novicen meer worden aangenomen
en  via  natuurlijk  verloop  kwam  er  langzaam  een  einde  aan  het  kloosterleven.  Dit  verbod  betekende  voor
katholieke vrouwen dat het niet meer mogelijk was om een religieus (klooster)leven te leiden. De oorsprong van
het kloppenleven kan dan ook worden gezocht in dit kloosterverbod en was een echt Nederlands fenomeen. Toen
het gedurende de negentiende eeuw weer mogelijk werd om kloosters te stichtten, stierf het kloppenleven dan
ook weer langzaam uit.

Er zijn verschillende verklaringen geweest voor de herkomst van de naam. Eén van de verklaringen was dat de
klopjes langs de deuren van gelovigen gingen en hen met klopsignalen uitnodigden tot het bijwonen van de mis.
Historici beschouwen deze verklaring over het algemeen als onjuist. Andere verklaringen zijn gezocht door het
woord te beschouwen als een verwijzing naar  de sekse van de vrouwen (het  beroven van teelkracht of een
verwijzing naar de maagdelijke staat). Ook voor deze verklaringen is onvoldoende bewijs gevonden. In haar
proefschrift  Beelden  voor passie & hartstocht toonde de kunsthistorica Evelyne  Verheggen met behulp van
diverse fotoen op devotieprenten aan, dat de verklaring gezocht moet worden in het gegeven, dat Christus op de
deur van het hart van deze vrouwen klopte, waarna zij de deur van hun hart voor Hem openden.

De gereformeerde predikanten probeerden het de klopjes zo lastig mogelijk te maken onder meer door aan te
dringen op sluiting van hun schooltjes. Desondanks hadden priesters vaak de steun van enkele tientallen klopjes
in hun parochie.

De marke bestond uit vijf volgewaarde erven, brinkzitters, katersteden en hutten. De volgewaarden bezaten per
erf vier stemmen in de marke. De brinkzitters per erf drie en de katerstede per kotte één. De bouwman van een
boerderij kon ook over een uitdrift bezitten om het vee op de es te mogen weiden. De notulen van de holting in
Enter werden vastgelegd in het markeboek.

Als in 1494 het erve De Oldenhof wordt verkocht aan het klooster in Albergen is Derk Borcherding getuige. Op
20 februari 1518 verzoekt Dirick Borchardinck  aan de Proost van St. Lebuinus, zijn hofheer, of zijn vrouw Jutte
en hun kinderen na zijn dood op het erve mogen blijven wonen en werken. Dit verzoek wordt toegestaan. Op 6
december  1522 wordt  Henrick  Borchardinc  na  de  dood van  Derick  Borchardinck  de  nieuwe  bouwheer  op
Borgerink. Op 13 augustus 1526 wordt Margaretha vrouw van Henrick Borchardinc met haar zoon Derick in het
hofverband opgenomen.  

In 1965 kwam er een bordje "onbewoonbaar" te hangen aan een oude boerderij aan het begin van de Lagedijk.
Niet veel later werd het pand gesloopt. Deze boerderij heette het "Loaver" en was de oudst vermelde boerderij in
Enter. Een oorkonde uit 1296 vertelt dat de toenmalige eigenaar Henricus van Metelen het erve ruilde met de
graaf van Dalen. Deze graaf had veel bezittingen in de buurt. De aanduiding van de boerderij veranderde in hof
te Enter en later in Oldenhof. In de volgende eeuwen, met de pest en oorlogsomstandigheden, verwisselde de
boerderij vaak van eigenaar. In 1494 kwam deze uiteindelijk in bezit van het Antoniusklooster in Albergen.

De  Tachtigjarige  Oorlog  leidde  tot  de  ondergang  van  het  klooster  in  Albergen.  In  1582  werden  alle
kloostergoederen in Overijssel door de provincie geconfisqueerd. De Oldenhof werd een domeingoed. In 1601
lag het erve Oldenhof door de oorlog "woeste". Twee jaar later werd de boerderij weer opgebouwd door de
Hofhorige  Erven  voor  4.275 gulden.  Dit  gebeurde  met  materialen  van  een  wagenloods  van het  klooster  in
Albergen. In negentien wagenvrachten werd alles naar Enter vervoerd, waar de boerderij met zes gebinten werd
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opgebouwd. De familie Olthof, die de naam van de boerderij aannam, werd de nieuwe pachter. In 1756 kocht
Jan Olthof het erve van de provincie. In 1822 werd de boerderij vernieuwd door de provincie.

Naast de Oldenhof hebben zeker ook de erven Eckardinck, Borchardinck en Volbertinck tot de oudste erven
behoord, de eerste twee horig aan de Proostdij van de St. Lebuiniskerk in Deventer en de derde horig aan de hof
van Deventer. Het erve Eckerding lag naast de Oldenhof, het Borgerinck achter de latere hervormde kerk en het
Folberting in het Zuideinde aan het begin van de Zuiderstraat. De horigen hadden een speciale status. Ze hadden
het gebruiksrecht van het erve en konden, zolang ze de hofplichten naleefden, hiervan niet verdreven worden.
Een belangrijke verplichting was jaarlijks op de zogenaamde hofdag te verschijnen om weer in de horigheid
"verheven"  te  worden.  Als  de  horige  drie  achtereenvolgende  jaren  niet  verscheen,  werd  de  boer
"belmundig"verklaard en van het erve gezet. 

Dit overkwam Willem Eckardinck omstreeks 1600. Zijn zoon bepleitte clementie bij de Proostdij en verklaarde
dat het "versuym" was ontstaan door de "trublige"jaren. Na het betalen van een boete mochten ze hun rechten
weer uitoefenen. Omdat de administratie van de hofhorige erven goed bewaard is gebleven, valt het wel en wee
van de bewoners over meer dan 500 jaar te volgen. Bron: Canon van Enter.

Midden in de Tachtigjarige Oorlog wordt in 1601 een register opgemaakt van het grondbezit van de Twentse
boerderijen om als basis te dienen voor een te heffen belasting. In dit register komen we in Enter tegen "De
Borger", 8 ½  mudde landes. Een mudde land was ongeveer een halve hectare, dus het grondbezit van het erve de
Borger was ongeveer 4 ½  hectare.  

Daar  zagen  we  zoo  maar  aan  de  dorpsstraat  nog  een  los  huis,  uiterlijk  kenbaar  aan  de  plaats  van  den
schoorsteen  vóór op  het  dak.  We  mochten  een  kijkje  nemen.  't  Waren  vriendelijke  menschen,  die  nog zoo
aartsvaderlijk met hun vee in dezelfde onverdeelde ruimte samenleefden. De bedsteden, met groene gordijnen
ervoor, lagen in dezelfde rij met de koeien in den stal. Een paar antieke kisten stonden langs den anderen wand.
De ijmen, voor kort van de hei gehaald, waren er naast in 't gelid gezet. We gingen even op een stoel zitten bij
het schaddenvuur, midden in den keitjesvloer der woonruimte; het vlamde zoo vroolijk en de rook kronkelde
omhoog in den trechtervormigen boezem. Wat een mooi uitzicht door den verweerde ruitjes der beide vensters in
den “gaarden" vol vruchtboomen en sierstruiken! Bron: H.W. Heuvel.

Misschien is Heuvel wel in het lös hoes van Borgers (Burgers) geweest. Dat erve lag schuin tegenover de oude
gereformeerde kerk, naast de Oude Schoolstraat en het erve van Ten Brinke (waar nu de schoenenwinkel van Jan
is.

Op 18 september 1609 wordt Lubbert Albertz. Borchardinck de bouwheer op Borgerink. Eén generatie ontbreekt
in de hofregisters. Vanwege de Tachtigjarige Oorlog, die tussen 1580 en 1600 hier in de omgeving het hevigst
was, zijn de contacten tussen de Proostdij van Deventer en de hofhorige erven lang verbroken. Ook Deventer
werd door de Spanjaarden belegerd en ingenomen waarbij vreselijk werd huisgehouden. 

Vaak waren de boerderijen verlaten, lagen "woeste". Bij het aanvaarden van het erve weet Lubbert Borchardinck
een aantal voorwaarden te bedingen bij de Proost van het kapittel in Deventer: "Na zijn dood zal het goed niet
vererven op de kinderen bij zijn huidige vrouw Marie, maar op de kinderen die hij had bij zijn overleden vrouw
Geertjen". Zijn huidige vrouw zal na zijn dood tot "lijftucht" een negende deel van het erve krijgen.  Lubbert
Borchardinck  komt  financieel  in  de  problemen,  want  op  2  december  1626  geeft  hij,  ter  delging  van  zijn
"buurschulden", het erve in pandschap aan zijn schoonzoon Arent Evertinck en diens vrouw Elsken voor 80
goudguldens.

In 1553 is er een ruzie tussen de marken Elsen en Enter over een "ingetreden graven" (ws de Entergraven) achter
het  "Suetveld" (Zuiderveld).  Er wordt een regeling getroffen waarbij  namens Enter Henric Borchardinck de
vertegenwoordiger  is.   Op  25  september  1571,  in  het  begin  van  de  Tachtigjarige   Oorlog,  volgt  Derrick
Borchardinck zijn vader op als bouwheer. Deze Derrick komt nog met de justitie in aanraking want bij een ruzie
met  zijn  zwager  Evert  Smeyers  komt het  tot  een  steekpartij  en  Evert  loopt  een  lelijke  wond op.  Voor het
Drostengericht van Gosen van Raesfelt  (op Twickel) wordt hij veroordeeld tot een boete van twee goudguldens
en  twee mudde haver.  

Men moest zuinig worden op deze gemeenschappelijke zones tussen de erven. Het spreekt haast vanzelf dat
boeren uit een buurtschap ertoe kwamen onderling afspraken te maken en regels op te stellen tot behoud van hun
rechten en het juiste gebruik van de onverdeelde stukken grond en dat ze besloten geregeld bij elkaar te komen
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om kwesties  te  bespreken.  Het  grondgebied  van  een  buurtschap  werd  afgebakend.  Er kwamen grenzen  die
werden gemarkeerd met grote stenen (veelal zwerfkeien, door de gletsjers in de ijstijd hier achtergelaten) of
palen. Zo ontstonden de boerengemeenschappen die marken genoemd werden (marke = grens). Dat gebeurde
naar schatting rond het jaar 700 en daarna. Verslagen van bijeenkomsten van de marke werden opgetekend in de
zogenaamde markeboeken. Veel van deze boeken zijn bewaard gebleven en hebben ons veel geleerd over het
leven in vroeger tijden.

Met  de  komst  van  het  christendom  werd  ook  een  kerkelijke  belasting  ingevoerd.  Een  tiende  deel  van  de
opbrengsten van het land moest aan de kerk worden afgedragen. Later kwamen deze tiendrechten ook in andere
handen. Op den duur maakten de afdrachten in natura plaats voor vaste geldbedragen. De tiendplicht in Enter
gold voor alle oudste hoeven: de Plegtink, de Olthoaver, de Hagemans, de Ezink, de Borgers, de Hobbelink, de
Volbrink, de Ekkerink, de Boddendijker, de Koenderink, de Kolhaver, de Smeenk, de Weterink en de Niezink.

Op 22 december 1642 begeeft Arendt Jacobsen uit Enter zich in de horigheid samen met zijn vrouw Geeske
Borchardinck, dochter van Geertien Borchardinck, die dochter was van Derick Botchardinck en Lubbert Albertz.
Borchardinck.  Hier komt er dus een ander geslacht op het Borgerink n.l. Arent Jacobsen. Die familie werd ook
wel  "Swennen"  genoemd  en  woonde  op   de  Hoge  Brink  (ongeveer  waar  nu  de  klomp  staat),  waar  later
Koenderink woonde die ook wel "Swennen-Jan" genoemd werd.  

Op 11 februari  1643 wordt er een akkoord gesloten tussen Arent Jacobsen, zijn vrouw Geesken en Gerrijdt
Lubbertz. Borchardinck en zijn vrouw Jenneken Arentzen waarbij de laatsgenoemden tegen 300 daalders afstand
doen van het gehele goed.  Op 18 augustus 1649 maken Arent Jacobsen en zijn vrouw een testament ten behoeve
van hun kinderen Gerrijt,  Jan, Jenneken, Henrick en Gerrijtjen.  Op 11 juli 1655 wordt een nieuw testament
gemaakt dat ook goedgekeurd werd door de Proostdij. Hun oudste zoon Gerrijt wordt later de  bouwheer.

In januari 1724 voltrekt zich een ramp. In de avond ontstaat er brand in een woning op de Hoge Brink. Het is
bitter  koud  en  er  waait  een  hevige  noordoosten  wind.  De  brand  breidt  zich  snel  uit,  met  de  gebrekkige
brandbestrijdingsmiddelen is er al spoedig niets tegen te beginnen. Het hele centrum van Enter, inclusief de kerk,
wordt in de as gelegd.  Meer dan zevenenveertig huizen, waar meestal twee gezinnen in wonen, en schuren
branden af. Ook het Borgerink verbrandt. Verzekeringen waren er nog niet. Familie en buren moeten onderdak
bieden. Er worden collectanten aangesteld die door het hele land met een aanbevelingsbrief van de drost van
Twente gelden inzamelen.    Ook Arent Borgerink trekt als collecteur het land door. De aanbevelingsbrief van de
drost was begin 1900 nog in het  Borgerink aanwezig. Later blijkt dat ongeveer tien procent van de schade
vergoed kan worden.  In 1748 wordt er een volkstelling gehouden waarbij per woning alle bewoners worden
genoteerd. Het is het eerste document waarin we een  volledige opgave krijgen van alle inwoners van Enter.  

Het erf is eenvoudig en sober ingericht. De beplanting op het voorerf bestaat uit een bescheiden siertuin voor de
voorgevel  en  een  nutstuin  (moestuin  en  fruitgaard).  Vaak  is  er  een  combinatie  van  hagen  en  hekwerken
aanwezig.  De siertuin  en/of  nutstuin  zijn  omgeven  door  een  haag  van  meidoorn,  buxus  of  liguster,  of  een
hekwerk. De houten, donkergroene hekwerken met witte punten zijn kenmerkend. In de haag zit vaak een klein
hekje.  Bij  de  voorgevel  staan  markante  solitaire  bomen  zoals  walnoten,  (knot)lindes,  paardenkastanjes  en
fruitbomen. Soms staan er leilindes (als zonwering) bij de voorgevel. Water komt alleen voor in de vorm van een
(zandstenen) waterput (met haal) op het voorerf en een drinkpoel voor het vee in het omringende weiland. 

Verharding op het erf werd alleen toegepast waar dat echt nodig was, zoals bij de toegangen van de boerderij en
de schuren. Op het voorerf liggen soms wat veldkeien in het gras in een eenvoudige patroon gelegd, bijvoorbeeld
langs de inrit. Vroeger werden deze vaak wit geschilderd om de inrit in het donker te kunnen vinden. Op de
voorerven  van  oude  erven  komen  geen  dichte  afscheidingen  zoals  singels  voor.  Op  het  achtererf  staan
paardenkastanjes  en  eiken.  Op  bijna  alle  erven  staan  grote  eiken,  soms  in  de  vorm  van  een  eikengaard.
Geriefhoutbosjes  (eikenhakhout  of elzenhakhout)  staan vaak (vanwege de gewenste snelle groei)  op de wat
nattere delen of in een resthoekje. In een natte hoek staat ‘twieg’, dat zijn wilgen (voor bezems).

Veel  streekeigen  kenmerken  van  de  erven  zijn  verloren  gegaan  door  ontwikkelingen  op  het  erf.  Zo  zijn
bijvoorbeeld de niendeuren weggehaald toen de stal tot woonruimte werd verbouwd. Of de uitbreiding van de
siertuin is  ten koste gegaan van de fruitgaard.  Of het  kippenhok is verwijderd omdat deze zijn functie  had
verloren.  Deze  elementen,  die  ooit  aanwezig  waren,  kunnen  worden  teruggebracht.  Voorbeelden  van  het
terugbrengen van streekeigen kenmerken:

- luiken op voorgevel
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- onderschoer en/of niendeuren

-  gevelopeningen (stalramen en –deuren in achterhuis)

-  (haal van de) waterput

- gedekte kleuren (van luiken, kozijnen, topgevel, deuren, hekwerken)

-  bijgebouwen (kippenhok)

- markante solitaire bomen bij voorgevel (knotlinde, paardenkastanje, es, treurwilg)

- leilindes

- haag of hekwerk om de siertuin of de moestuin

- hekjes op het voorerf

- fruitgaard

- veldkeien

De erfinrichting van de jongere erven borduren voort op de oude karakteristieken. Het voorerf is eenvoudig en
sober ingericht.  Als markante bomen op het voorerf zijn essen, treurwilgen of berken toegepast vanwege de
nattere bodem. Op de jongere erven komen ook hekwerken van betonpalen en gaas of draad voor. Om het erf
heen liggen singels of bomenrijen die doorlopen in het landschap. Veel streekeigen kenmerken zijn verloren
gegaan  door  ontwikkelingen  op  het  erf.  Zo  zijn  bijvoorbeeld  de  niendeuren  weggehaald  toen  de  stal  tot
woonruimte werd verbouwd. Of de uitbreiding van de siertuin is ten koste gegaan van de boomgaard. Of het
kippenhok is verwijderd omdat deze zijn functie had verloren. 

Het erve Borgerink was gelegen achter de hervormde kerk op het terrein van de latere coöperatie tussen Borgers
Stege en Wolters Stege. Voor het eerst komen we dit goed tegen in de leenregisters van de bisschop van Utrecht
in de periode 1379 – 1382. De tienden "al smal  ende grof" uit dit erf zijn dan in leen gegeven aan Vrederijc van
der Eze, "heer Jacobsoen". Deze Van der Eze is een ridder die in een kasteel in de buurt van Gramsbergen
woont.  Als beloning voor zijn militaire  bijstand aan de bisschop is hij  "beleend" met de tienden uit het  erf
Borgerink.  Hij  kan  levenslang  en  daarna  zijn  erfgenamen,  aanspraak  maken  op  een  tiende  deel  van  de
opbrengsten van de rogge,   haver,  boekweit, bonen,  erwten, vlas tarwe en gerst.  Een verplichting die ruim
zeshonderd jaar later nog geldig was.   

In het Rijksarchief van Overijssel in Zwolle zijn de registers van de leen- en hofhorige goederen van de Proosdij
van St. Lebuinus te  Deventer over de periode 1408 – 1809. Hieruit blijkt dat het erve Borgerink hofhorig is in
deze Proosdij. Op 18 november 1447 wordt in het register Henric Borcherding als eigenaar van het bouw- en
erfrecht vermeld. Op 8 mei 1482 volgt zijn zoon  Dijrijck Borcherdijnck hem op.   In het schattingsregister van
Twente, dat in 1475 in opdracht van de bisschop van Utrecht was opgesteld van alle Twentse erven, komt het
Borcharding  in  de  Enterse  marke  voor  als  een  volgewaard  erve.  Het  erve  betaald  twee  oude  schilden  als
schatting. De bisschop moest van de totale opbrengst een deel van zijn oorlogskosten betalen.

Veel erven (veelal woonerven) zijn door de loop der jaren niet-streekeigen elementen toegevoegd. In de siertuin
staan  bolboompjes  en  hagen  van laurier  en op het  achtererf  zijn  sierelementen  aangebracht  zoals  hagen  en
siertuinen. In de stal zitten ramen met luiken. Deze elementen kunnen worden verwijderd en eventueel worden
vervangen  door  streekeigen  elementen.  Golfplaten  op  het  dak  van  de  stal  vervangen  door  pannen  of  riet.
Damwandplaten aan de schaapskooi of hooiberg vervangen door hout. Kunststof kozijnen en goten vervangen
door houten kozijnen en zinken goten. Hoge boeidelen bij schuren vervangen door witgeverfde windveren en
dekplanken. Het achterhuis ontdoen van luiken. Conniferenhaag vervangen door een haag van liguster, buxus,
meidoorn  of  beuk.   Rododendrons  vervangen  door  gras  of  een  bescheiden  border.  Bolboompjes  of  sparren
vervangen door een markante solitaire boom (linde, kastanje). Schuttingen vervangen door hagen.

De naam ter Harmsel komt van het erve Hermsel. In 1602 is het Hermsel 9 mud groot. Het Hermsel stond achter
de  hervormde  kerk  op  de  hoek  Werfstraat   waar  nu  drie  erven  staan,  waaronder  Jais  Hinnen  Ab  en  het
Maskopshoes. De naam ter Harmsel komt van het erve Hermsel. In 1602 is het Hermsel negen mud groot. 
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In 1993 was de inventarisatie van het omvangrijke archief van het huis Almelo voltooid. Hiermee kwam een
rijke bron beschikbaar voor historici en genealogen. Verrassend genoeg had het archief ook voor Enter enkele
bijzondere  gegevens  in  petto.
Uit de oudste akten van het archief blijkt dat er aan het begin van de veertiende eeuw een heus riddergeslacht in
Enter woonde. In die tijd werden koop en verkoop van onroerend goed, erfeniskwesties en dergelijke vaak door
kloosterlingen, die de schrijfkunst meester waren, op schrift gesteld. Als getuigen werden door de heren van
Almelo  ridders  en  knapen  uit  de  omgeving  uitgenodigd,  die  borgmannen  waren  van  het  kasteel  Almelo.
Borgmannen  speelden  een  bijzondere  rol  bij  de  verdediging  van  het  kasteel  van  hun  heer.  Oorspronkelijk
moesten ze bij of in het kasteel wonen. In een akte uit het jaar 1308 komen de namen voor van de knapen
Hermannus de Enthere en Theodoricus de Enthere. De heren Van Enthere stichtten in deze tijd waarschijnlijk de
kapel gewijd aan de H. Antonius Abt in hun woonplaats. 

Het archief van de bisschop van Utrecht vertelt meer over de mogelijke woonplaats van deze ridders in Enter.
Het leenregister rept in 1382 van het Hermanshuys of Hermannishus in Enter. Hermannus was de laatst bekende
telg uit het geslacht van Enthere. Het is zeer waarschijnlijk dat we hier te maken hebben met het huis van het
geslacht  van  Enthere.
In 1382 was Albert van den Reve, verwant aan de graven van Almelo was, beleend met het Hermannishus.
Adellijke huizen die goederen in leen hadden van de bisschop van Utrecht gaven deze soms weer in onderleen
uit aan pachters van hun bezittingen. Particuliere leenkamers werden dit genoemd. In het archief van het huis
Vilsteren werden ook enige boekjes gevonden met de administratie van de leenkamer van het Hermshuis in
Enter.  De naam van het Hermannishuis is in de loop der eeuwen veranderd van Hermsele en Hermshuis in
Harmsel. 

Het erve Hermsel stond achter de hervormde kerk en was als enige begunstigd met een dubbele waar of aandeel
in de marke Enter. Hieruit blijkt ook weer een bijzondere status vanuit het verleden. De plek achter de coöperatie
werd vroeger 'De Berg' (Borg) genoemd en de gorens (tuingronden) daar de 'Berggorens'.

In de archieven staat vermeld dat het erve Hermsel ook wel het Hermanshuys wordt genoemd en dat het een leen
was  van de bisschop van Utrecht. Dat was in de tijd dat Enter hoorde bij de gemeente Rijssen.  Het erf werd

verkocht aan de oud-burgemeester van Zwolle, genaamd Warner Hoefslag op 11 februari 1687. Hij kocht het
erve Hermsel van Gerhard van Laar tot Honloo. Gerhardus Helmigh werd de voogd van  Warnerus Hoefslagh,

die toen nog niet volwassen, dus wilsbekwaam wasg, na de dood van zijn vader Joan Arnold Hoefslagh. Op 24
april 1762 werd "het erve en goed Hermsel of Hermanshuis in Enter" op verzoek van dr. Arnold Jan Helmich en

krachtens besluit van Ridderschap en Steden van 15 maart 1762 uit het leenverband ontslagen in ruil tegen nr.
587 (Klein Letink of Wolters te Elsen), onder voorwaarde, dat de achterlenen van Hermanshuis, in het bijzonder

de "Lutttikenhof toe Gietmen" en Katenstienden over Herman Wessels goed in het vervolg zouden gelden als
achterlenen van Klein Leting.

In dienstmansstad : Hermanshuys to Enther ende Ludolvinc to Enther, dat Catteler ende dien thienden over die 
Eze to Enther, smal ende grof.

Dat erve toe Harmenshuys voer een Stichtes leen van Utrecht, in der buerschap toe Enter in den kerspel van 
Rysen, mit alle synen tobehoer. Item Kattelaer, gelegen in derselver buerschap ende kerspel voirseit mit alle 
synen toebehoer.

Gerhard van Laar tot Honloo na de dood van zijn moeder Seina van der Beek.
1687 feb 11 (OF fol 239v) Warner Hoefslag, oud-burgemeester van Zwol, als koper na opdracht door Gerhard 

van Laar tot Honloo en Barlo en zijn vrouw Anna Margareta Olimath.
* Het erve ende goed Hermenshuis of Hermsele met alle syn regt en geregtigheid, vrij van alle uitgaande rente, 

thinsen of anders, zodanig als hetzelve in de buirschap Enter, gerigte van Kedingen gelegen, met dan nog 
twintig manschappen, als het erve Bekmannink en het erve Velthof in het gerigte van Ootmarssum, elk voor twie

manschappen, ende de vordere ingevolge koopcedulle in dato den 28 mey 1686 genomineert, de provincie van 
Overyssel leenroerig.

Maar  veel  vragen  over  het  intrigerende  riddergeslacht  van  Enthere  (Van  den  Reve)  blijven.  Archeologisch

onderzoek zou wellicht nadere gegevens kunnen opleveren.
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Men zaaide de rogge vroeger in de dagen van de wassende maan, terwijl men bij afnemende maan knollen
zaaide en aardappelen pootte. Waarschijnlijk dacht men dat dit de groei bevorderde van deze gewassen. Het feit
dat de rogge groeit, bloeit en vrucht draagt in het licht van de zon, terwijl de oogst van knollen en aardappelen in
de donkere aarde groeit. De rogge zoekt het licht, de knolgewassen zoeken de duisternis. Echter beschouwde
men de middagtijd tussen twaalf en één uur als ongunstig voor het zaaien. De rogge op dat uur gezaaid, zou
nooit zo goed staan als die welke vroeger of later op de dag in de akker kwam. Misschien staat dit in verband
met wat H.W. Heuvel in zijn ‘Volksgeloof en Volksleven’ schrijft over de ‘roggemeuje’ (korenmoeder). Hoewel
men in Twente deze akkergeest ook in de oude sagen en sprookjes niet (of niet meer) hoort noemen. Hij zegt van
haar: ‘Ze is het gevaarlijkst in de heete middaguren. Die tijdens de middagrust over het veld gaat, verschrikt of
verwart ze.’ Oude mensen herinneren zich wel een andere korengeest waarvoor ze als kind grote schrik hadden:
de wilde hond. Die springt uit de vore en grijpt hen als ze langs een roggeakker gaan. Overal in Twente vertelt
men ook aan de kleinen het verhaal van de ‘keendekes’ in het koren, om hen er van te weerhouden in de hoge
rogge te spelen en er korenbloemen te plukken. Ze zouden net als de ‘keendekes’ er in verdwalen en van honger
omkomen.

Zand is onvruchtbaar, voor een geregeld gewas heeft het mest nodig. Voordat in het begin van de twintigste
eeuw de kunstmest algemeen in gebruik kwam was de boer op de zandgronden gebonden aan natuurlijke mest.
Voor het verzamelen van die mest werden de koeien 's avonds naar huis gehaald. Ze stonden dan in de potstal,
net  als in de winter.  De mest en de gier  werden verzameld en opgeslagen met behulp van heideplaggen of
heideschollen. Een dichtgemetselde stal of gierkelder om de gier te bewaren had men niet. Deze plaggen waren
geschept of gemaaid. Grote schollenhopen lagen op het erf van de boer. De stal lag ruim twee voet dieper dan de
deel. Wanneer de potstal leeg was werd hij gedeeltelijk gevuld met plaggen. Was deze laag flink verzadigd met
mest en gier van de koeien, dan werd er een nieuw laagje opgebracht. Alle urine en mest werd zo verzameld. Het
droog en schoon houden van de koeien was bijzaak. Was het niveau van de plaggen en de mest gelijk gekomen
met de deel, dan werd de potstal leeggehaald en begon het proces opnieuw. De stalmest werd opgeslagen in de
mestvaalt die voor de dubbele achterdeuren lag. Als de stalmest was opgebracht werd ze onmiddellijk afgedekt
met een laag plaggen. De vaalt lag daar dan te groeien en te broeien van oktober tot de volgende nazomer. Dan
werd de hele vaalt, gemengd met verse stalmest, op de akker gebracht en daar ondergeploegd. Vervolgens zaaide
de boer de winterrogge. Per hectare werden ruim honderd voer ofwel karrenvrachten plaggen en mest op het land
gebracht. Het voer werd getrokken door twee paarden en woog zevenhonderdvijftig tot achthonderdvijftig kilo.
Volgens  Colmschate kostte  zo'n  voer vijfenveertig  tot  vijftig  stuivers.  Ook werd veel  schapenmest  gebruik,
afkomstig uit de vele schaapskooien.

Engbert Geels trouwt in het jaar 1707 met Geessie Jansen Lubberts. Als onderkomen wordt een "hutte" gebouwd
tegen de helling van de Hamberg. Waar nu de rotonde in de Rijssenseweg ligt stond iets  verder rechts van de
weg, toen nog woeste grond, hun schamele onderkomen. Vier kinderen krijgen ze waarvan de zoon Jan, geboren
in 1708, op 4 maart 1736 trouwt met Engele Gerritsen Langenhof wier ouders op het "Woolters-hoes" in Enter
woonden. Zij bouwen een "huysken" achter de hut van hun ouders, iets verder richting Rijssen. Als de dochter
Geesken op 10 oktober 1740 geboren wordt staat in het doopboek van de Hervormde Gemeente de aantekening
erbij "in de Rohane". Hier verschijnt de naam Rohane voor het eerst. Een veldnaam is het niet. Wat dan wel? 

Het  antwoord  ligt  waarschijnlijk  in  het  archief  van  de  Hervormde  Gemeente  in  Enter.  Toen  in  1708  de
Hervormde Kerk gebouwd werd en de eerste  dominee Marcelli  aantrad werden door hem in alle herbergen
bussen opgehangen waarin men geld kon doen voor de armen.  De namen van de herbergen werden daarbij
genoemd. Als de Rode Haan een herberg was zal dat uit het archief blijken. De naam Rode Haan werd vaker
gebruikt als naam voor een herberg dus het zou kunnen, dat omstreeks 1740 Jan Geels in zijn huis een tapperij is
begonnen die hij de Rode Haan heeft genoemd. Maar tot op heden is hiervoor het bewijs dus nog niet gevonden.
In 1795 geeft de bewoner van de Rohane als beroep op timmerman, maar in 1832 als het kadaster in werking
treedt is zijn beroep tapper. Hoe ging het eigenlijk in die eerste jaren toen Engbert Geels op de helling van de
Hamberg een hut bouwde.

Antony Borgerink was sinds 1727 richter van Oldenzaal en rentmeester van Ter Hunnep. Het erve Zeendam
wordt zijn eigendom. De provincie had vanwege belastingschulden op deze boerderij beslag gelegd. Borgerink
lost deze schulden af en wordt zodoende de nieuwe eigenaar. Hiermee werd een openbare verkoop voorkomen
waarbij de bewoners op straat zouden zijn gezet  In deze jaren werden vanwege het verscherpte beleid van de
provincie veel boerderijen openbaar verkocht. Gerrit Jan van de Riet was pachtboer op het erve Zeendam te  van
23 maart 1922 tot 8 november 1929. Hij is op 6 juni 1929 als landbouwer op het Zeendam failliet verklaard.
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Johanna Zeendam is de dochter van Jan Zeendam en Jan Zeendam is de zoon van Gerrit Zeendam. Wessel ten
Spolder  was  landbouwer  op  erve  Zeendam.  Het  erve  Zeendam kent  een  lange  geschiedenis.  Het  weggetje
tegenover het erve naar de Twinckelervaart loopt dood tegen de A1. Een klein stuk van het weggetje, waarlangs
de brandweer het water uit de Twickelervaart haalde, toen de oude boerderij uitbrandde, is er nog. Harrie Cox
maakte foto’s van de brand en van de brandweer die hun water oppompten uit de Twickelervaart. Weer een weg
geofferd aan de A1.

Reijnt Siemerink is geboren te Enterbroek op 24 augustus 1684. Hij is de zoon van Arend Catteler (Siemelink)

en Doortje. Reijnt Siemerink is getrouwd op 13 juni 1717 met Jenneken Zeendam uit Enterbroek. Zij is de
dochter van de landbouwer Jan ten Zeendam en Merije Reijnts. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek vier kinderen
geboren. De vader van Jan ten Zeendam wordt ook Jan Wolfs, Wolf Jan, Krayeveld of Brunink genoemd. Jenne
Zeendam is een dochter van Jan Wolfs junior, landbouwer op het erve Zeendam. Zij overlijdt dertien jaar na het
huwelijk en Reijnt Siemerink hertrouwt op 21 mei 1730 met Gerritje Scherphof. Uit dit huwelijk zijn zeven
kinderen geboren.  Het  eerste  kind uit  het  tweede huwelijk  wordt  Jan Reints  genoemd.  Reijnt  Siemerink  is
vermoedelijk geboren op het erve Koerdam. Na zijn huwelijk stichtte hij een nieuwe boerderij, het erve Reijns,
gelegen aan de Rheinszijweg te Enterbroek. In 1722 meldt het Verpondingsregister het erve Reins voor één pond
en het erve Zeendam voor negentien pond.

Jelle Albertus Jolles wandelde ook door het buitengebied van Enter. Hij schreef:

Menig aardig plekje vindt men in het Enterbroek. We wandelen den Kattelersdijk, het begin van den grooten
weg naar Delden. Daar ligt, nabij de Regge, een antiek huis, de Plas, het bouwhuis van 't voormalig kasteel de
Cattelaer, dat omstreeks 1830 in zeer ruineuzen staat geslecht is. De deuren en raampjes van dit huis hebben
zandsteenen kozijnen; de schoorsteenboezem loopt dwars door de keuken; 't kapiteel van een oude poort ligt
buiten tegen den muur; grachten loopen rondom en geboomte omgeeft  dit historisch plekje.  Mooi is hier 't
uitzicht op de Regge, waaraan bij de ophaalbrug een boerenherbergje staat, Binnengaits genoemd, weleer een
logies voor veedrijvers, "hozzenfoskers", enz.  Verder komt men langs een dennenbosch, waar een paar zware
tweelingbeuken aan den weg staan, bij de bosschen van 't Seendam en aan de Twickelervaart, door eikenrijen
overwelfd en met mooie hofsteden van Twickel aan den oever, o.a. de Koate, waarbij een zandhoogte met mooie
wilde dennen en gaspeldoorn.

Op de plaats waar nu coop  supermarkt staat stonden vroeger drie grote oude boerderijen en een kleinere. De
meest zuidelijke boerderij stond naast de smederij van Rutenfrans (Stoffer) en werd het Wooltershoes genoemd.
Er  woonde  de  familie  Nijenhuis  (Binnengaaits-Herman)  en  daarvoor  de  familie  Ter  Denge,  die  ook  wel
Woolters genoemd werd. Het Wooltershoes werd voor die tijd de Langenhof genoemd en was de boerderij aan
het pad naar de Mors, de latere Woolterssteeg. Het erve was het bezit van het adellijk geslacht Van Langen. Aan
de hof was het markerichterschap verbonden. Voor het huis lag de Hogebrink, waar in de open lucht door de
markegenoten  en  geërfden  van  de  marke  werd  vergaderd,  de  zogenaamde  holtingen.   Van Langen  had  de
Oosterhof in zijn bezit, en ook de Dackhorst, het Syngraven, huis Wemsel (Albergen) de Koohorst en de Hof te
Bevervoorde (Rectum).

Midden in de Tachtigjarige Oorlog (1601) waren veel boerderijen vanwege de oorlogsomstandigheden verlaten,
ook in Enter. In een grondbelastingregister uit dat jaar staat opgeschreven: ‘Wolters gekommen op ein woeste
erve’. De familie Wolters werd toen pachter op het verlaten erve De Langenhof. In de Late Middeleeuwen had
de bisschop van Utrecht  veel  boerderijen in bezit  in Twente.  Deze boerderijen werden in leen gegeven aan
riddergeslachten in ruil van militaire bijstand aan de bisschop. Ook De Langenhof is zo’n leengoed. In 1381 is
ridder Gerrit van Bevervoorde leenman. In de loop van vier eeuwen heeft De Langenhof veel adellijke families
als eigenaar gehad. Vanaf 1703 zijn de pachters bekend. In het spraakgebruik in Enter en ook de  pachters zelf
haspelen de namen Wolters, Lubbers en Langenhof door elkaar. Het is een heel gedoe om via de kerkelijke
geboorte- en huwelijksregisters  de juiste personen te volgen.

Griete Wolters, weduwe van Derck Wolters trouwt met Derck Luicksen Lubbers en hij gaat inwonen  bij de
bruid op De Langenhof.  Derck Lubbers zal bij zijn huwelijk inbrengen ‘eene nije schuyte  met haar toebehoor
ende eene goede koe’. De oude boerderij De Langenhof werd al in 1381 genoemd in de registers van de bisschop
van Utrecht. Voor 1703 woonde er een familie Wolters en er komt een schipper inwonen op De Langenhof. Dit
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blijkt  ook uit  een acte uit  1721, waarin de toenmalige eigenaresse  Agnes Penninck,  weduwe douariѐre  van
Harincksma, de landerijen van De Langenhof voor vier jaren verpacht. Derck Lubbers huurt het huis en een stuk
land voor twintig gulden en de andere landerijen worden aan maar liefst negentien andere mensen verhuurd.

Omstreeks 1800  koopt de familie Lubbers, die al sinds 1703 de Langenhof pacht, de boerderij van de familie
Jalink  uit  Goor.  In  1804  trouwt  Gerrit  Lubbers  met  Zwane  Langenhof.  In  1825  wordt  dochter  Egberdina
geboren. In 1837 overlijdt Gerrit Lubbers en Egberdina, twaalf jaar oud, blijft achter op de boerderij met haar
tweeenvijftig  jarige  moeder.   In  1862  is  Egberdina  zevenendertig  jaar  en  trouwt  dan  met  de  vierentwintig
jarige knecht Hendrik ter Denge. Hij gaat inwonen bij zijn vrouw en schoonmoeder op De Langenhof die dan het
Wooltershoes wordt genoemd. De boerderij aan de Woolterssteeg stond zo’n vijftig meter achter de naastgelegen
boerderijen aan de latere Dorpsstraat.

De vader  van  Hendrik ter  Denge,  Johann Bernard  ter  Denge,  was  in  1837 als  lidmaat  ingeschreven  bij  de
hervormde kerk “komende uit Gronau”. De familie Ter Denge is afkomstig van het oude erve Ter Dinghe, net
over de grens bij Overdinkel en behoorde kerkelijk bij Gronau. In de familie gaat het verhaal nog dat Johann ter
Denge gedeserteerd zou zijn uit het Pruisiche leger en naar Nederland gevlucht. Toen Johann in 1837 trouwde
met Gerritdina  Pouwel uit Enter werd zoals gewoonlijk onderzocht of er nog verplichtingen waren ten aanzien
van de Nationale Militie. De gouverneur van Overijssel schrijft daarover:

Gelet  op  een  mede ten  requeste  overgelegd  certificaat,  strekkende  ten  bewijze  dat  de  requestrant  in  zijn
geboorteland aan zijne militaire verplichtingen ten vollen heeft voldaan en aldaar eerst in 1833 uit de dienst is
ontslagen. Overwegende alzoo dat voldoende gebleken is dat de requestrant tijdens zijn ontslag uit de militaire 
dienst in zijn geboorteland reeds verre boven de jaren was van verplichtingen tot de Nationale Militie in dit Rijk.

Johan ter Denge was dus geen deserteur, hij is gewoon in dienst geweest in Pruisen. In 1882 wordt de boerderij
herbouwd aan de Dorpsstraat, naast de twee andere boerderijen. De zoon Gerrit, die in 1868 geboren is, trouwt in
1892 met Aaltje ter Weele. De zoon Hendrikus was de laatste Ter Denge die woonde in het Wooltershoes. Toen
hij  in 1932 trouwde met  Maartje  Spui lieten ze een  nieuwe boerderij  bouwen aan de Eversdijk.  De laatste
bewoner van het Wooltershoes was Herman Nijenhuis (Binnengaaits-Herman) tot de boerderij in 1965 werd
afgebroken voor de bouw van de supermarkt van de cöoperatie.
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Joodse kindervluchtelingen in Losser (1939)

Op zoektocht naar de geschiedenis van moeder Edith Zellerkraut.

Een maand geleden vroeg Daniel Schürmann uit Buenos Aires aan de Historische Kring Losser (HKL) om hulp
bij zijn zoektocht naar de geschiedenis van zijn moeder Edith Zellerkraut (24-11-1921), die als Joods meisje in
1939 in Losser onderdak zou hebben gevonden. 

Daniel Schürmann uit Buenos Aires. Hij schreef erbij dat hij begin augustus met vakantie in Nederland zou zijn.
Gelukkig kon hij snel worden geholpen en het gevolg was dat Daniel en zijn vrouw Maria Theresa op dinsdag 9
augustus 2016 Losser bezochten. Een emotionele gebeurtenis zowel voor Daniel en zijn vrouw als voor de vier
 bestuursleden van de HKL die hen in Losser ontvingen.
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Dat Daniel Schürmann (1951) zo snel kon worden geholpen helpen was te danken aan het feit Thea Evers in Oet
Dorp en Marke 2013/2 de geschiedenis van het K.L. Smitoord uit de doeken had gedaan. In dat vakantieoord in
de Losserse Zandbergen werden in 1939  gedurende acht maanden Joodse vluchtelingen opgevangen.

Na een kort onderzoek door de HKL kwam er nog veel meer informatie boven water zoals het gegeven dat Edith
Zellerkraut niet in haar eentje naar Nederland is gekomen, maar samen met twee zusjes en een broer. En Daniel
Schürmann bracht nog een aantal bijzondere foto’s en documenten mee.

Op 4 januari 1939 bericht het Algemeen Handelsblad: ‘Duitsch-Joodsche kinderen naar ons land. Hedenmiddag
arriveert wederom een contingent. Met de D-trein van kwart voor vier zullen vanmiddag te Oldenzaal pl.m 200
Joodsche kinderen uit Duitschland   aankomen. Zestig meisjes gaan naar Losser, waar zij in een vacantie-oord
zullen worden opgenomen’. Een dag later zullen er in Oldenzaal nog 112 kinderen aankomen, die op doorreis
zijn naar Engeland.

Frederika Menko-Warendorf (1887-1952) was de contactpersoon binnen het vluchtelingencomité in Enschede,
dat  zich om de kinderen in Losser  bekommerde.  Fredeika was de echtgenote van de textielfabrikant  Alfred
Menko (1881-1953). Zij heeft nauwgezet alle gegevens van de kinderen genoteerd en alle bescheiden die ze bij
zich hadden. Het echtpaar Menko overleefde de Naziterreur, doordat ze tijdens de Duitse inval in New York
verbleven vanwege het huwelijk van hun dochter en niet naar Nederland terugkeerden.

Op 3 maart 1939 schrijft het Algemeen Handelsblad, dat er dan in Nederland zes kampen zijn voor Joodse
vluchtelingen, ‘waaronder het Meisjeshuis te Losser’. Het neutrale comité voor hulp aan buitenlandse kinderen
heeft dan 1500 kinderen in verschillende tehuizen kunnen onderbrengen, waaronder het K.L. Smitoord.

Het K.L. Smitoord is maar enkele maanden als verblijf voor Joodse vluchtelingenkinderen in gebruik geweest.
Op 26 augustus 1939 bericht het dagblad Tubantia: ‘Naar we vernemen hebben de Joodsche kinderen, die in het
K.L. Smit-Oord in de Zandbergen waren ondergebracht, gistermiddag dit gebouw ontruimd. Zij zijn per autobus
naar  Enschede vervoerd.  Daarna  heeft  een gedeelte  de reis  per  trein naar  Driebergen  voortgezet,  terwijl  de
andere kinderen naar Rotterdam zijn overgebracht’.
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Edith Zellerkraut  en haar zusjes Erna (1926) en Ruth (1929) verbleven na Driebergen nog op verschillende
particuliere adressen in Nederland. Zij overleven samen met hun broer Dagobert, die overigens niet in Losser is
geweest, de oorlogsjaren doordat ze in januari 1941 met een Rode Kruis Transport vanuit Amsterdam per trein
via Berlijn naar Lissabon kunnen reizen en vandaar per boot naar Argentinië gaan. In Argentinië worden ze
opgewacht door hun beide ouders. Vader was daar al vanaf 1938 en moeder is er kennelijk later ook in geslaagd
om naar Argentinië te reizen.

Onderstaande foto: de identiteitskaart voor vreemdelingen die door de Nederlandse overheid in 1940 aan Edith
Zellerkraut werd verstrekt. Deze kaart maakte het voor haar mogelijk om naar Argentinië te reizen. Bron: Hallo
Losser
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Dirk Hannema, kunstkenner en kunstverzamelaar
Dirk Hannema werd op 16 september 1895 te Batavia (Nederlands-Indië) geboren). In 1900 keerde Dirk met zijn
ouders terug naar Nederland. Het gezin vestigde zich te Den Haag, waar hij opgroeide in een milieu dat vooral
bekend zou worden door de romans van Couperus.

Hannema’s moeder, afkomstig uit een kunstzinnige familie, ontving vele kunstenaars thuis. Het huis richtte zij
modern in met Arts & Crafts-meubelen en tapijten die zij liet ontwerpen door Theodoor Colenbrander. Zij bracht
haar zoon in contact met H.P. Bremmer, bij wie zij cursussen in esthetica volgde, en met de kunstkenner dr.
Abraham  Bredius.  Deze  jaren  waren  bepalend  voor  de  ontwikkeling  van  Hannema  tot  verzamelaar  en
kunstkenner.

Na zijn gymnasiumopleiding en periode van dienstplicht schreef Hannema zich op aandrang van zijn vader in
voor een studie rechten in Leiden. In 1919 verwisselde hij deze voor de studie kunstgeschiedenis in Utrecht.
Vooral de colleges van prof.dr. W. Vogelsang waren van grote betekenis voor zijn vorming. Hannema voltooide
de studie niet, omdat hij in 1920 de kans kreeg in dienst te treden als wetenschappelijk assistent bij Museum
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Boymans  in  Rotterdam,  toen  nog  gehuisvest  in  het  Schielandhuis  en  van  lokale  en  provinciale  betekenis.
Spoedig daarna werd Hannema op 26-jarige leeftijd benoemd tot directeur van dit museum.

Mede dankzij Hannema’s niet onsympathieke houding jegens de Duitse bezetter konden de activiteiten in het
Boymans tijdens de Tweede Wereldoorlog vrijwel ongestoord worden gecontinueerd. Kort na de oorlog werd
Hannema op non actief gesteld en later zelfs ontslagen als directeur van het museum, mede als gevolg van zijn
rol in de oorlog. Bovendien was vast komen te staan dat de in 1938 aangekochte en door vele kunstkenners
geroemde  Emmausgangers  niet  van  Vermeer  was,  maar  was  geschilderd  door  meestervervalser  Han  van
Meegeren. Hannema’s oog bleek niet onfeilbaar.
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Hannema in zijn "Vermeerkamer"

Vanaf 1947 stortte Hannema zich geheel  op zijn eigen kunstverzameling, die mede door de inbreng van de
collectie van zijn ouders reeds zeer omvangrijk was. Hij besloot deze verder uit te breiden en toegankelijk te
maken voor het publiek. Daartoe betrok hij kasteel Weldam bij Goor. Toen de eigenaar, de familie Zu Solms,
daar in 1957 terugkeerde, moest Hannema uitzien naar een nieuw onderkomen dat hij vond op havezate Het
Nijenhuis in Wijhe, dat eeuwenlang in handen was geweest van verschillende vooraanstaande adellijke families.
Het huis verkeerde in deplorabele toestand. Dit weerhield Hannema er niet van het voorname huis te bestemmen
voor zijn verzameling, er zelf te gaan wonen en het gebouw in 1958 open te stellen voor het publiek. De locatie
was perfect en lag in een passende omgeving. Zijn verzameling bracht hij onder in de Stichting Hannema-de
Stuers Fundatie.

Huis Nijenhuis te Wijhe

Dankzij de welwillende medewerking en financiële steun van de provincie kon Het Nijenhuis stapsgewijs 
uitgroeien tot een volwaardig museum. In 1969 het westelijk bouwhuis onder leiding van de Indonesische 
architect Kho Liang Ie gerestaureerd en tot expositieruimte verbouwd. In 1976 volgde het andere bouwhuis. 
Daarmee kreeg het museum de beschikking over twee moderne accommodaties, waar sindsdien menig 
tentoonstelling heeft plaatsgevonden. Hannema overleed op kasteel Het Nijenhuis op 7 juli 1984. Met de dood 
van Hannema ging De Fundatie een nieuwe fase in: zij werd een openbare instelling met een nevenvestiging in 
Zwolle.

Elisabeth Lutraan (1923-1944)

Slachtoffer van de Jodenvervolging in WO-2
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Wanneer u vanaf het station Wierden door de Stationsstraat richting centrum loopt, kan het gebeuren, dat u voor
het woonhuis op nummer 29 iets opvalt. Een klein koperen plaatje tussen de stoeptegels.  U zou er zo over
kunnen struikelen. Wanneer u meer moeite neemt om ernaar te kijken, ziet u het volgende op deze ‘struikelsteen’
geschreven staan:

Hier woonde Elisabeth Lutraan Geboren 1923 Vermoord 31.1.1944 Auschwitz
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Bent u oud Wierdenaar, dan weet u misschien, dat hier de Joodse familie de Haas heeft gewoond. 

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

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

Elisabeth  was  het  jongste  kind van  Izak  Lutraan  en  Helena  Pagrach.  Over  haar  wordt  verteld,  dat  zij  een
vriendelijk meisje is geweest. Elisabeth,  door haar familie Betje genoemd, is geboren op 3 augustus 1923 aan de
Stationsstraat in Raalte op een steenworp afstand van de kleine, intieme Raalter synagoge. Het adres luidde toen
Stationsstraat A 34. Het huisnummer is na de oorlog veranderd in Stationsstraat 15.

Izak was volgens het gemeentearchief veehandelaar van beroep. Hij woonde met zijn gezin naast zijn ouders op
nummer 17. Zijn vader was slachter en na een ziekbed overleden op 20 mei 1940. Zijn moeder is overleden op
16 juni  1943 in Sobibor. Helena Lutraan, Lena genoemd, is afkomstig uit Holten en familie van de Pagrachs ,
toentertijd wonende aan de Kerkstraat in Wierden. Hiermee is ook de verbinding tussen de Raalter familie en
Wierden gelegd.

Izak en Lena Lutraan kregen vijf kinderen. De oudste zoon David, geboren in 1914, overlijdt in 1915, slechts 10
maanden oud. De oudste dochter heette Gezina, geboren in 1918. Gezina trouwde in Amsterdam met Joseph
Walvisch.  In  het  doorgangskamp  Westerbork  is  haar  dochtertje  Rosette  geboren.  Gezina  is  vermoord  in
Auschwitz. Daarna komt zoon David, geboren in 1920. Hij is samen met zijn ouders op 9 februari 1943 vanuit
kamp Westerbork gedeporteerd naar Auschwitz waar ze op 11 februari aankwamen. David is daar gescheiden
van zijn ouders die al op 12 februari 1943 zijn omgebracht. David heeft in verschillende concentratiekampen
gezeten en heeft meegelopen in de beruchte dodenmars. Als enige overlevende is hij, zwaar getraumatiseerd,
terug  gekomen  in  Raalte.  Hij  was  de  enige  Joodse  Raaltenaar  die  levend  terug  is  gekeerd  uit  de  Duitse
concentratiekampen. David is overleden in 1999. Rachel Lutraan, door de familie Sjellie genoemd, is geboren in
1922. Zij was gehandicapt, doofstom. Ook zij is omgebracht in 1944 in Auschwitz. Elisabeth was de jongste
dochter.

Elisabeth wordt in 1941 ingeschreven in het Wierdense gemeentearchief. Zij is nog maar 18 jaar oud en heeft
een betrekking als dienstmeisje gekregen bij de familie de Haas.  Helaas heeft  zij hier minder dan twee jaar
kunnen  blijven.  De  familie  de  Haas  moest  onderduiken.  De  familie  vertrok  naar  verschillende
onderduikadressen. Meneer en mevrouw de Haas gingen naar Borne. Dochter Carla (de enige overlevende van
dit gezin) naar Bergen op Zoom.

Waar moest Elisabeth naar toe? Terugkeren naar haar ouders was uitgesloten. Haar moeder is op 4 oktober en
haar  vader  op  13  november  naar  Westerbork  vervoerd.  Elisabeth  vond een  andere  betrekking  in  Wierden.
Waarschijnlijk  heeft  ze gereageerd  op een  advertentie  van de familie  Leeser.  Zij  werd  dienstmeisje  bij  het
bejaarde echtpaar Joseph en Johanna Leeser. In het gemeentelijk basisarchief (geldend vanaf 1941) staat te lezen,
dat Elisabeth op 30 december 1942 werd ingeschreven op het adres Appelhofstraat 14. De heer en mevrouw
Leeser  waren  een  rustig,  bejaard  echtpaar.  Elisabeth  is  voor  de  buurtbewoners  in  de  Appelhofstraat  niet
opvallend aanwezig geweest. Het oppakken en afvoeren van Joseph en Johanna Leeser samen met Elisabeth is
vrij onopvallend gebeurd. De buurt heeft het eigenlijk niet gemerkt. Slechts één buurtbewoner heeft verteld, dat
hij   een  zwarte  auto voor  de  woning heeft  zien staan,  waar  hij  het  echtpaar  en een  meisje  (voor hem een
onbekende jonge vrouw)  heeft zien instappen. Later bleek dat deze mensen, na dit vertrek per auto, nooit meer
terug zouden komen in de Appelhofstraat.  

Op  21  april  1943  worden  zowel  Joseph  en  Johanna  Leeser  als  Elisabeth  Lutraan  uitgeschreven  uit  het
gemeentelijk  basisarchief.  Op 9 april  1943 is zij  samen met  haar  zusje Rachel  naar  Kamp Vught  gebracht.
Beiden  zijn  op  15  november  1943  op  transport  gesteld  en  op  31  januari  1944  in  Auschwitz  omgebracht.
Elisabeth was  twintig jaar.

De Stolpersteine voor Elisabeth is  geplaatst  in de Stationsstraat  voor het  huis op nummer 29 en niet  in de
Appelhofstraat bij nummer 14. De historische kring heeft hierom gevraagd om, op deze manier, aan te geven dat
ook de woning  aan de Stationsstraat een plek van herdenken waard is. In 2015 heeft de gemeente, op verzoek
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van de Historische Kring Wederden, de naam van Elisabeth Lutraan laten plaatsen op het Joods monument bij
het station. Haar naam ontbrak. Opdat we haar naam samen met de andere genoemden nooit vergeten. Bron:
historische kring Wederden, historische kring Raalte en gemeente Wierden.

 

Kea Bouman uit Almelo wint grandslamtoernooi

Bij tennis minnend Nederland gaat de aandacht de laatste maanden voroal uit naar Kiki Bertens. In mei dit jaar
won ze het toernooi van Nüntberg, maar vooral haar prestaties op Roland Garros spraken tot de verbeelding. Zal
het haar ooit lukken om een grandslamtoernooi te winnen? Tot nu toe slaagde slechts één nederlandse tennisster
daarin.  In  1927 won de Almelose Kea Bouman het open Franse kapioenschap, dat toen nog niet op Roland
garros, maar op Sint Cloud werd gespeeld.

Kea Bouman (1903-1998) leerde het tennissen van haar vader.  Bouman deed zelf veel aan sport en was
voorzitter  van de voetbalvereniging Luctor et Emergo. Al snel was Kea’s vader niet  sterk
genoeg voor haar. Aan het Zwarte Laantje in Almelo werd een muurtje voor haar gebouwd
waartegen ze haar ballen kon slaan. Kea wilde meer doen met haar talent en trok naar Den
Haag. Ze trainde , onder leiding van coach Gerard Scheurleer op de baan van Leimonias, de
enige topclub uit die tijd.

Tenniskampioenschappen  Nederland-USA in Scheveningen,  1928,  v.l.n.r.  Madzy Rollin  Couquerque,  Helen
Wills, Miss Anderson, Kea Bouman. (bron: Het geheugen van Nederland)

In een interview in 1954 vertelde ze over deze periode: ‘Vooral aan Scheurleer heb ik veel te danken. Hij wist
enorm veel van de tennissport en leerde me o.a. iets zeer belangrijks. De meeste spelers en speelsters bewegen
zich op de baan evenwijdig aan de base-line. Zij kunnen dat doen omdat hun tegenstanders de bal steeds binnen
hun bereik slaan. Scheurleer wees mij hier op en sindsdien probeerde ik de lengte van mijn slagen te variëren,
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kort, lang, kort, enzovoort. Mijn tegenspeelsters moesten dus steeds van voren naar achteren lopen, van het net
naar de base-line en het spreekt vanzelf, dat dit veel meer moeilijkheden opleverde.’ Het gebrek aan tegenstand
speelde haar parten.

Door het gebrek aan goede vrouwelijke tegenstanders, speelde Kea Bouman in Nederland tegen herentennissers.
Ook leerde ze veel in buitenlandse toernooien. Kea speelde in Frankrijk,  Engeland en Duitsland en verbleef
enkele maanden in Californië. In 1924 won de Almelose in Parijs met Henk Timmer de bronzen medaille in het
gemengd  dubbelspel  tijdens  de Olympische  Spelen.  Daarmee  was zij  de eerste  Nederlandse  vrouw die een
olympische medaille won. In 1926 won ze in Duitsland haar eerste internationale kampioenschap In 1927 werd
ze in Den Haag uitgebreid gehuldigd voor de grootste prestatie uit haar carrière: de Open Franse titel, die dat jaar
voor het laatst op St. Cloud werd gespeeld. Twee jaar later op Roland Garros behaalde ze dezelfde titel, maar
dan in het dubbelspel met de Spaanse Lily de Alvarez.

Kea Bouman en haar tennispartner Henk Timmer (midden).

In 1927 stond Kea Bouman negende op de wereldranglijst en in 1928 was ze achtste. Ze deed zeven keer mee
aan Wimbledon, waar ze op de grasbaan niet verder kwam dan de halve finales. Gravelbanen lagen haar beter.
Tot haar spijt werd tennis in 1928 in Amsterdam geschrapt als Olympische sport. Er was onenigheid over de
amateurstatus  van de sport.  Kea voelde zich in topvorm, maar kon helaas  voor eigen publiek geen  historie
schrijven. Tot haar mooiste herinneringen behoorde de demonstratiepartij op Wimbledon waar ze voor de ogen
van het Engelse koningspaar met de Engelse Kitty Godfree won van het beste dubbel van de wereld, Suzanne
Lenglen (Frankrijk) en Elisabeth Ryan (VS).
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Kea  Bouman  (links)  feliciteert  de  Amerikaanse  Helen  Wills  met  haar  overwinning  in  Scheveningen,  1929.
(Bron: Het geheugen van Nederland)

Kea Bouman werd veertien keer Nederlands kampioen: vier keer in het enkelspel, vijf keer in het vrouwendubbel
en vijf keer in het mixed dubbel. Bouman had een goede service, een uitstekende backhand en ze werd geroemd
vanwege  haar  returns.  Ook  werd  haar  wedstrijdmentaliteit  geprezen.  Ze  kon  vanuit  verloren  positie  sterk
terugkomen. Toen ze in 1931 trouwde met de Zwitserse roeikampioen en ingenieur Alexander Tiedemann sloot
ze haar tenniscarrière af en verhuisde ze naar Nederlands-Indië. Na eerst nog in Amerika te hebben gewoond
keerde ze in 1942 terug naar Nederland (Borne), waarna ze zich in 1950 voorgoed vestigde in een fraaie villa in
Delden. Minder bekend is dat Kea Bouman behalve tennisster ook nog hockey-international was en Nederlands
golfkampioene.
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Na haar overwinning in Parijs werd Bouman bedolven onder bloemen.

Kea bleef het tennis van een afstand volgen en was een fan van emotionele spelers als John McEnroe, maar ook
van Andre Agassi. Op 17 november 1998 overleed zij in Delden op bijna 95-jarige leeftijd, vier dagen na het
overlijden van de even oude mede-Olympische-medaillewinnaar Henk Timmer. Bron: mijn Stad Mijn Dorp

Verdwenen watermolens in Overijssel

De oudste watermolens in Overijssel stammen uit de twaalfde eeuw. In een schenking van de bisschop van
Utrecht aan het klooster te Weerselo wordt voor het eerst gesproken over: 'met molens, wateren en waterlopen'.
Voor zover bekend zijn er in Overijssel door de jaren heen 117 watermolens verdwenen. De nu nog bestaande
negen watermolens liggen allemaal in Twente.

Waarom verdwenen de watermolens? Ontginning in de negentiende eeuw legde veel natte gronden droog en
ontnamen de molens hun water. Vervolgens verdwenen veel molens door de opkomst van stoommachines en
elektrische  motoren.  Door  brand  en  gebrekkig  onderhoud  vervielen  de  in  onbruik  geraakte  molens.
Waterschappen kochten ze op en braken ze af om zo de waterafvoer van de beken te versnellen.

De verdwenen watermolens laten zich in vier soorten onderscheiden:

1. Schipmolens: vier stuks in de IJssel bij Deventer. 

2.  Bovenslagmolens: tien stuks rondom Ootmarsum en Hezingen.

3.  Middenslagmolens:  één bij Ootmarsum.  

4.  Onderslagmolens:  102 stuks waarvan één bij Steenwijk, Hardenberg, Ommen, een dubbele watermolen bij
Hellendoorn en enkele bij Deventer. De rest lag in Twente.
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De Vermolen. Geesteren, 1924.

Waarom waren  de meeste watermolens  in  Twente?  Het  Twents  volkslied geeft  het  antwoord:  ‘daar  doet  ’t
snelvlietend beekje het molenrad gaan’. Opvallend is dat de oliemolens aan de linkerkant van de stroom liggen
en de korenmolens ter rechterzijde. De meeste beken in Twente lopen van oost naar west. De korenmolen had ’s
ochtends al vroeg licht en men kon dus ook vroeg beginnen, in tegenstelling tot het olie slaan dat vaak ’s avonds
en ’s nachts gebeurde. Een aantal van de molens die eind negentiende en begin twintigste eeuw verdwenen wordt
hier besproken.

Op  de  Springendaalse  beek,  die  deels  door  Hezingen  en  deels  door  Oud-Ootmarsum stroomt,  hebben  drie
watermolens gedraaid die voor het eerst  genoemd worden in 1548. In 1723 werden de erven Meerbekke en
Lippert  gekocht  door  Baron  van  der  Heiden  van  het  Huis  van  Ootmarsum.  Hij  wilde  verlost  zijn  van  de
plagerijen van de boeren die zijn papiermolen, tussen beide erven liggend,  ‘van het  nodige water soeken te
frustreren’. De burgemeester van Ootmarsum, tevens papierfabrikant, Mr Bernard Cramer, kocht het landgoed
Springendaal, inclusief beide erven en de molens in 1811.

De kadastrale  atlas  van 1832 toont  deze molens,  waarvan  de bovenste molen de Koorn Watermolen wordt
genoemd, gelegen aan de Meerbekke. Cramer heeft deze korenmolen laten ombouwen tot papiermolen en deze is
tot 1884 in bedrijf gebleven tot Cramer de papierproductie in zijn geheel overhevelde naar zijn papierfabriek op
de Veluwe. De Koorn Watermolen lag precies op de grens tussen Tubbergen (de molen) en Denekamp (de beek).
Kort na 1884 is de molen afgebroken. Nu herinnert niets daar meer aan: de molenkolk is droog en de beek loopt
zuidelijker.
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De voormalige papiermolen aan de Uelserdijk te Nutter. Links de vroegere waterloop. (foto H. Hagens)

De middelste molen lag in Oud Ootmarsum aan de Uelserdijk. De locatie is nauwelijks meer te zien, alleen maar
een verhoogde bedding. Ook deze molen stopte kort na 1884. De derde, benedenste molen, was de belangrijkste
van de drie Cramer-molens. Het had een bovenslagrad van 3,2 el middellijn. In het oude gebouw werd na 1884
een wasserij gevestigd. Het pand brandde in 1963 af.

De voormalige papierfabriek op ’t Springendal. (foto uit G.J. ter Kuile: 'De Twentsche watermolens')

Iets  ten  noorden  van  de  nog bestaande  watermolen  De Mast  in  Vasse  aan  de Vasserbeek  lag  tot  1961 de
bovenslagwatermolen  van de  familie  Hazelbekke.  De laatste  jaren  heeft  de molen vooral  dienst  gedaan  als
korenmolen.  Daarvoor  was het  een  boekweitmolen.  G.J.  ter  Kuile  omschrijft  in  zijn  boekje ‘De Twentsche
watermolens’ deze molen als volgt: ‘Mooi en nedrig vlijt zich de oude houten kast op hooge stelten daar in de
diepte, wegduikend onder dichte bomen en weelderige varens. Zóó lieflijk klatert en spattert hier het molenrad,
dat geen bezoeker hier niet stille blijft en luistert.’
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De Hazelbekke te Vasse. (foto uit G.J. ter Kuile: 'De Twentsche watermolens')

Geesterense molens

Geesteren kende ook twee molens, een koren- (Nordemeule) en een oliemolen (Vermolen). De Nordemeule lag
meer  stroomopwaarts  en is  gebouwd rond 1268.  Deze  onderslagmolen  was  eigendom van de bisschop van
Utrecht en werd in 1338 bewoond door Johanne thor Naerremolen. Via de monniken van Sibculo kwam de
molen rond 1570 in bezit van Hopman Boeymer, die tevens drost was van IJsselmuiden, en zijn erfgenamen uit
Brabant. Het waren slechte rentmeesters, want de molen raakt in verval en financieel was het een rommeltje.
Regelmatig stonden geldeisers voor de deur.
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Korenmolen de Nordemeule te Geesteren. (foto: Monumentenzorg Zeist)

In 1721 werd de molen verkocht aan de Heren van Almelo. De molen was toen een dwang- of banmolen. Dat wil
zeggen dat boerenpachters hun graan verplicht moesten laten malen bij de molen van de landsheer, die daar goed
aan verdiende. In 1767 werd de molen voor 14.000 gulden doorverkocht aan J. Dikkers uit Vriezenveen. In 1820
werd  hij  uiteindelijk  publiekelijk  verkocht.  In  1870 bemaalden  twee generaties  Masselink de molen tot  het
waterschap in 1932 de resten afkocht en de molen werd afgebroken. Slechts een kleine waterval herinnert nog
aan de plaats van de molen.
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De Nordemeule te Geesteren. (foto uit G.J. ter Kuile: 'De Twentsche watermolens')

De  Vermolen  stamt  uit  1323  en  lag  een  kilometer  ten  westen  van  de  Nordemeule.  Ook  deze  molen  was
eigendom van Hopman Boeymer. Net als de andere molen raakte ook deze in verval. Toen de molen in andere
handen overging en opgeknapt werd, ontstonden er problemen rond de watertoevoer. De oliemolen mocht alleen
stuwen als ze olie sloeg, maar dan slechts zo hoog dat de korenmolen daar geen hinder van ondervond. De ruzies
liepen zo hoog op dat in 1729 de eigenaar van de Nordemeule de stuw bij de oliemolen vernielde. De drost
gelaste hem ‘dese begaene feitelyheyt ten eersten te repareren en vergoeden en sig in het vervolg van diergelijke
te onthouden'.
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De Vermolen te Geesteren. (foto van G.J. ter Kuile: 'De Twentsche watermolens')

Toen in de negentiende eeuw de meeste oliemolens waren verdwenen, trok de Vermolen met raap- en knolzaad
klanten uit de verre omtrek, tot Coevorden en Ommen aan toe. In 1922 hield de molen op met werken. Toen in
1929 de molen werd afgebroken was er al niet veel meer van over.

Markvelder watermolen

De onderslagmolen aan de Schipbeek bij Diepenheim wordt al in 1266 genoemd. In 1499 verpachtte de Abdis
van  het  klooster  ter  Hunnepe  (bij  Deventer)  'den  watermole  en  oliemole  te  Merckfelt  aan  Albert…'op
voorwaarde dat hij de molen direct op eigen kosten zou herstellen en onderhouden. In 1575 ging de pacht over
naar Johan en Geertken voor de duur van zes jaar. De pacht bedroeg 25 molder goede droge winterrogge, 10
molder boekweit voor de korenmolen en 8 daalder, 800 roefkoeken en 200 lijnkoeken voor de oliemolen. Eind
zestiende eeuw liep het financieel allemaal niet zo goed. Ook hier liet de Tachtigjarige oorlog duidelijk haar
sporen achter.

De Markvelder watermolen. (Gemeentearchief Diepenheim)

In de negentiende eeuw rezen er  soms hevige twisten tussen de markgenoten en de eigenaar van de molen
rondom de waterrechten. De molenaar schutte het water ten behoeve van de molen, maar volgens oud recht
mocht hij dat niet tussen St. Geertruidsdag (17 maart) en St. Lambertsdag (17 september).Twee veldwachters
hebben tot twee maal toe op last van de boeren de schutten verwijderd. Maar meestal ging het er vreedzamer aan
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toe. Dan werden de boeren die de schutten ophaalden op 17 maart door de molenaar onthaald op bier (of iets met
nog meer procenten). Als ze uiteindelijk vergaten de schutten mee te nemen, dan was hun recht verspeeld. De
‘verbeteringswerken’  aan  de  Buurserbeek  in  het  begin  van  de  twintigste  eeuw  betekende  het  eind  van  de
Markveldse molen. In 1911 is ze afgebroken. Bron: Marcel Mentink.

De Overijsselse roots van Onno en Isa Hoes

Wie kent  hem niet:  Onno Hoes.  Ex-burgemeester  van Maastricht,  ex  van theaterproducent  Albert  Verlinde.
Prominent VVD-lid. En wie kent zijn jongere zus Isa niet: toneel-, film- en televisieactrice, weduwe van acteur
Antonie Kamerling; auteur van het boek 'Toen ik je zag'. Weinigen zullen weten dat hun roots stevig verankerd
zijn in Twente.

Het verhaal van Onno en Isa Hoes begint in Oldenzaal als we lezen: 'Op 22 april 1761 heeft de magistraat van
Oldenzaal  de Jode Henoch Levi,  met desselfs toekomende ehevrouw Gana Philip toegelaten in deze stad te
wonen en zijn neringhe te doen als burger op conditiën als aan andere Joden, gepermitteert en geaccordeert, ten
welken einde deselve den Eed daartoe staande heeft gepresteerd en het veraccordeerde betaald.' Volgens L.A.
Stroink (Stad en Land van Twente) namen de nakomelingen van deze Levi rond 1812, bij de invoering van de
burgerlijke stand, de naam Kan aan. Waar de Kans vandaan kwamen is niet bekend, maar aangenomen mag
worden dat hun familie via Münsterland naar Twente is gekomen. Oldenzaal kende in die periode de meeste
joodse families (20) in Twente en was daarom door Lodewijk Napoleon tot ringgemeente uitgeroepen. Daarmee
was het de belangrijkste stad voor de Joden in Twente.

Waarom Oldenzaal? Joden woonden bij voorkeur in de stad en niet op het platteland. Waarschijnlijk had dat te
maken met de angst voor geïsoleerd leven. In noodsituaties moest men op de geloofsgenoten kunnen terugvallen.
Woonde men in de stad, dan ook het liefst in het centrum. Als handelaar zat je dan dicht bij je afnemers, maar
het pand kon dan, wilde men snel vertrekken, ook makkelijk weer verkocht worden. Joden waren in die tijd
tweederangsburgers en mochten in die tijd geen openbaar ambt uitoefenen en zich niet aansluiten bij een gilde.
Daarom waren ze vaak handelaar, marskramer, slager (koosjer), financier, lompenboer of lommerd, beroepen die
niet aan een gilde gebonden waren. Pas bij besluit van 2 september 1796 werden joden gelijk gesteld aan alle
andere burgers en mochten ze zich aansluiten bij een gilde. Velen bleven echter hun oude beroep trouw.

Het echtpaar Levi kreeg vijf kinderen onder wie omstreeks 1767 een zoon genaamd Juda Enoch Kan die vóór
1800 trouwde met Ester Jacob Blitz, geboren in Amsterdam rond 1769 als dochter van Jacob en Hanna Blitz.
Samen kregen ze vijf kinderen: Ruben (1800); Jacob (1803); Enoch (1805); Simon (1808) en Moses (1810). Juda
Enoch was slager van beroep. Hij overleed op 23 februari 1845 te Oldenzaal.

Moses Kan,  geboren  te  Oldenzaal  op 6 oktober 1810,  werd  koopman en trouwde op 13 mei  1841 met  de
twintigjarige Hanna Habermann. Zij was geboren in Buttenheim (bij Bamberg) in het voormalige koninkrijk
Beieren. Ze is naar Nederland verhuisd, omdat ook in Beieren de intolerantie tegen Joden erg groot was. Haar
vader  was  reeds  overleden,  haar  moeder  ging  niet  mee naar  Nederland,  maar  bleef  achter  in  Beieren.  Het
huwelijk, gesloten te Oldenzaal, werd gezegend met vijf zoons onder wie Wolf. Moses overleed op 31 oktober
1885 te Enschede. Als weduwnaar overleefde hij zijn vrouw Hanna met 22 jaar. Zij stierf op 1 oktober 1863 in
Oldenzaal.

Wolf Kan (7 januari 1849) en zijn broer Jonas (1846) richtten in Oldenzaal in 1884 de N.V. Textielfabriek W.
Kan op. Later werden twee andere broers Daniël (1851) en Herman (1861) opgenomen in het bedrijf. Het bedrijf
was  oorspronkelijk  gevestigd  aan  de  Grootestraat  (later  Parallelstraat  52) en  fabriceerde  witte  en  gekleurde
katoenen  weefsels.  Zijn  oudere  broer  Jonas  (de  Gatjör),  een  deftige  verschijning  (klein,  donker  pak  en
horlogeketting)  woonde  aan  de  Deurningerstraat  en  ronselde  sterke  boerenjongens  voor  de  fabriek.  Vanaf
veertien jaar hoefden ze niet meer naar school en als ze in de fabriek gingen werken, zo benadrukte hij, brachten
ze  voor  de  ouders  geld  in  het  laadje.  Het  bedrijf  groeide  gestaag,  met  op  het  hoogtepunt  vestigingen  in
Oldenzaal, Haaksbergen en Neede.
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De fabriek van de firma Kan aan de Parallelstraat in Oldenzaal met rokende schoorsteen, ca. 1900.

Dat het zakelijk goed ging, blijkt wel uit het feit dat in 1918 de grootste belastingbetaler in Oldenzaal de firma
Gelderman was, respectievelijk gevolgd door de textielbedrijven van firma Kan, firma Zwartz, firma Muller en
de firma Molkenboer. Begin jaren dertig braken er stakingen uit onder het personeel. De familie Kan reageerde
streng: de 21 stakende werknemers werden per direct ontslagen. Maar toen de crisisjaren op hun einde liepen
bereikten de vakbonden overeenstemming met de directie over loonsverhogingen van tien tot vijftien procent!
Wolfs zoon Max en de zoon van Daniël, Willy, namen na verloop van tijd de directietaken over. Willy en zijn
gezin werden in de oorlog gedeporteerd en keerden, zoals zovelen, niet terug. Max overleefde de oorlog wel,
maar kwam kort na de bevrijding om bij een auto-ongeluk.

Wolf  Kan trouwde op 21 juli  1897 met  de  uit  Hackney,  Londen  afkomstige  Emma Leon (ook wel  Lewin
gespeld), de dertig jaar oude dochter van Henry Leon en Augusta Louis. Het echtpaar kreeg drie kinderen onder
wie de jongste dochter Johanna.

Directieleden van de firma Kan, 1929. Geheel links Wolf Kan. 

Johanna Kan zag op 21 augustus 1902 het levenslicht in Oldenzaal. Ze trouwde in Enschede op 11 februari 1924
met de uit Lith afkomstige Israël de Winter, geboren 8 maart 1897. Hij was de zoon van Elkan Israël de Winter
en Henriette de Wit. Israël was textielgrossier van beroep en overleed op 28 mei 1960 in Vught. Johanna werkte
als manufactureninkoopster en overleed op 18 februari 1972 in Leiden.

408



Een dochter uit het huwelijk tussen Israël de Winter en Johanna Kan was Emma de Winter. Ze kwam op 14 mei
1927 in Den Bosch  ter  wereld.  Als  jong joods meisje  dook ze onder in  Amsterdam,  Den Bosch,  De Bilt,
Drachten, Eindhoven en Zaandam. Ze ging destijds onder de schuilnaam Cornelia (Corry) Petronella Hendriks.
Ze maakte de bevrijding mee in Amsterdam. Na de oorlog werkte ze als kleuterleidster. Later was ze acht jaar lid
van de gemeenteraad in Den Bosch.

Emma de Winter (tweede van rechts) in ’t Poortje in Den Bosch, 1940. (collectie Joods Historisch Museum)

Op 11 november 1952 trad ze in het huwelijk met de zakenman Antonius Franciscus Maria Wilhelmina Hoes.
Geboren  te  St.  Michielsgestel  op 9 maart  1924,  zoon van Marcelis  J.J.  Hoes en Lucia  A.M. Hurkens.  Hij
overleed op 26 november 2013. Emma overleed te Den Bosch op 23 maart 2010. Het stel kreeg vier kinderen:
Harold (1953), Karen (1956), Onno (1961) en Isa (1967).
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Isa Hoes in de jaren negentig.

Onno Hoes was vanaf de jaren zeventig actief binnen de liberale jongerenorganisatie JOVD en later de VVD.
Van 1986 tot 1992 was hij voorzitter van de VVD in Den Bosch en tot 2010 lid van gedeputeerde Staten in
Noord Brabant.  In 2010 werd hij voorgedragen als burgemeester van Maastricht.  Daar was hij onder andere
verantwoordelijk voor de zogeheten ‘wietpas’. Na incidenten met betrekking tot zijn persoonlijke levenswijze
gaf hij zijn burgemeesterschap in 2014 op.

Isa Hoes trouwde in Venetië met acteur Antonie Kamerling. Ze kregen een zoon en een dochter. Haar echtgenoot
maakte in 2010 een eind aan zijn leven. Over haar leven met haar man en zijn depressies schreef ze een boek:
‘Toen ik je zag’. Ze stond in het theater met haar show 'De gelukkige huisvrouw' (2009). Vorig jaar speelde ze in
de film 'De ontsnapping'. Bron Marcel Mentink.

De mysteries van de Hunenborg

Verborgen in de bossen bij Volthe ligt de Hunenborg. Deze burcht is al eeuwen het onderwerp van speculaties,
onderzoek, opgravingen en een bron van sagen en legendes. De geheimzinnige burcht, waarvan nu nog maar
weinig te zien is, was niet altijd zo verstopt in het groen.
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In  de  Overijsselse  Almanak  voor  Oudheid  en  Letteren  uit  1835  wordt  de  volgende  beschrijving  van  de
Hunenborg gegeven: ‘De Hunenborg is een bijna ronde heuvel in de boerschap Volte, in eene moerassige streek,
die  den  bijzonderen  naam  van  het  Volter-broek  draag,  gelegen  is.  De  afstand  van  den  Hunenborg,  van
Ootmarssum is ongeveer een half uur gaans in de rigting van het  Zuidoosten;  en even zoo ver ligt  dezelve
Noord-westwaarts  van  de  havezate  Everlo.  Uit  de  verte  gezien,  gelijkt  deze  heuvel  eenigermate  op  de
grafheuvels der Kimbrop Germanen; doch wanneer men in deszelfs onmiddellijke nabijheid gekomen is, heeft
hij in den eersten opslag het aanzien van een verwoest militair fort. Eene gracht van ongeveer 18 a 20 schreden
breed omgeeft denzelven, een heeft aan hare buitenzijde eenen omvang van ongeveer 400 schreden. Deze gracht
droogt slechts bij sterke zomerhitte uit, en maakt ook alsdan den opgang op den heuvel zelven mogelijk.’

Het terrein van de Hunenborg (foto: Peter van der Wielen)

Arpad de Hongaarse prins

Het onderzoek naar de oorsprong van de burcht begon al in de negentiende eeuw. De almanak bericht over de
inlichtingen  die  de  plaatselijke  bevolking  heeft  gegeven  tijdens  dit  onderzoek.  Deze  varieerden  van  een
verblijfplaats van de Hunnen (een boerenknecht geeft aan dat hij een van deze Hunnen heeft ontmoet) tot het
huis van een heidense keizer. Ook werd de mededeling gedaan dat er een zilveren straat van de Hunenborg naar
Ootmarsum liep. Deze zilveren straat zou over de zandrug hebben gelegen van de Hunenborg naar Ootmarsum.
Het gerucht dat er een (ondergrondse) gouden weg van de Hunenborg naar De Lutte heeft gelegen, was nog
onwaarschijnlijker. De Hunenborg sprak duidelijk tot de verbeelding. Ook schrijver Jacob van Lennep (1802-
1868) was hier niet ongevoelig voor en zette het romantische verhaal van Arpad, Prins der Madscharen en Barta
op schrift. Deze Arpad zou de bewoner van de burcht zijn geweest. Van Lennep plaatste het ontstaan van de
burcht in de tiende eeuw.
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Plattegrond van de Hunenborg uit 1848 (bron: Overijsselsche Almanak)

De titel ‘Prins der Madscharen’ verwijst naar de Magyaren (Hongaren) die in de Middeleeuwen ook wel de
Hunnen genoemd werden. Vaak wordt bij de naam de Hunenborg als eerste gedacht aan deze Hunnen. Logischer
is echter een taalkundige uitleg te zoeken. Het woord ‘hune’, ook wel ‘huin’ en ‘huyne’ betekent reus en heeft
als oorsprong de Oudgermaanse wortel ‘heuh’ of ‘hah’ dat ‘hoog’betekent. Dit is waarschijnlijk ook de betekenis
van het woord ‘hune’ in hunebedden. Omdat de Hunenborg teruggaat tot de twaalfde eeuw is het mogelijk en
waarschijnlijk dat de naam die het huis kreeg, werd gegeven in de taal die toen in deze regio het meest gangbaar
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was,  namelijk  het  Saksisch.  Uitgaand  van  bovenstaande  zou  Hunenborg  dus  simpelweg  ‘hoge  burcht’  of
‘reuzenburcht’ kunnen hebben betekend. Onderzoek heeft uitgewezen dat de Hunenborg inderdaad een hoge
toren van tufsteen had. Dat  het  woord ‘hune’ later  vaak werd verward  met de Hunnen is waarschijnlijk de
oorsprong geweest voor de legende van Arpad, Prins der Madscharen.

Aan het begin van de twintigste eeuw stak de nieuwsgierigheid naar de burcht opnieuw de kop op. In 1910 werd
de Hunenborg aangekocht door het bestuur van de net opgerichte Oudheidkamer Twente. Op verzoek van de
Oudheidkamer  deed  de  Leidse  archeoloog  Jan  Hendrik  Holwerda  in  1916  uitgebreid  onderzoek  naar  de
Hunenborg. Zijn bevindingen over de burcht werden in 1917 uitgegeven. Holwerda meende een verband te zien
tussen de  Hunenborg  bij  Volthe,  de  Hunenschans  aan  het  Uddelermeer  en  de Pepynsburcht  bij  Osnabrück.
Holwerda trof bij zijn opgravingen zware funderingen aan die zouden kunnen duiden op een toren. Ook vond hij
Pingsdorfer scherven. Pingsdorfer aardewerk werd vervaardigd van de negende tot de dertiende eeuw in onder
andere het Rijnland. Roodgekleurd Pingsdorfer aardewerk duidde meestal op de Karolingische tijd. Hierdoor
nam Holwerda aan dat de Hunenborg een Saksische verdedigingsburcht was geweest uit de negende eeuw die als
verblijfplaats had gediend voor een Karolingische graaf.

Plattegrond van de Hunenborg naar aanleiding van de opgravingen in 1916.

In 1994 werd nogmaals archeologisch onderzoek gedaan. Hierbij werd een houten dammetje aangetroffen. Uit
onderzoek naar het hout op basis van jaarringen bleek deze dam uit de twaalfde eeuw te stammen. Deze datering
houden de meeste geschiedkundigen op dit moment dan ook aan. Maar het mysterie van de Hunenborg blijft
bestaan  en  nog steeds  zijn  veel  vragen  niet  beantwoord.  Dit  is  de  reden  dat  in  2016,  honderd  jaar  na  de
opgravingen gedaan door Holwerda, opnieuw uitgebreid onderzoek zal worden gedaan.
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Een bronzen applique die waarschijnlijk is gevonden bij de opgraving van Holwerda in 1916. (Archeologisch
Depot Overijssel)

Landschap  Overijssel,  sinds  1968  beheerder  van  de  Hunenborg,  zal  samen  met  promovendi  van  het
Kenniscentrum Landschap van de Universiteit Groningen (opnieuw) onderzoek gaan doen naar de datering van
de burcht, hoe deze eruit heeft gezien en waarom hij juist op deze plaats stond. Een antwoord op de laatste vraag
zou kunnen zijn dat een burcht omringd door moeras een natuurlijke bescherming geniet. De hoge toren zou
voldoende uitzicht hebben geboden op eventuele aanvallen daar het bosrijke Twente een vrij recent fenomeen is.
In  de  Middeleeuwen  boden de  lege  woeste  gronden  een  veel  uitgestrekter  beeld.  Onderzoek  zal  misschien
uitwijzen hoe de situatie geweest is. Ook wil Landschap Overijssel de burcht beter zichtbaar maken zodat het
unieke verhaal beter verteld kan worden. Afgelopen winter is er met een grondradar al gekeken of er nog resten
onder de grond verborgen zaten. Daarna hebben er nieuwe opgravingen plaatsgevonden. Bron:  Doreen Flierman

Rijssen

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.

Voor zover bekend is in deze streken het Evangelie gebracht door Lebuïnus (overleden 773 te Deventer) aan het
eind van de achtste eeuw. Hij bouwde tussen 770 en 773 een houten kapel op het Schild. Deze kapel werd door
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de Saksen verwoest. Ook de opvolger Lutgerus heeft zich bezig gehouden met de bouw van een kapel/kerk,
hierover is echter weinig bekend. Het Schild was een oud Saksische verdedigingsplaats.

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.

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 stads wigbold 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.

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.

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"
genoemd, 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 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
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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 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.

Jongeren in Ootmarsum in de vorige eeuw

Het karakteristieke pand aan het Marktplein was eigendom van de katholieke kerk. Het gebouw diende vroeger
als ziekenhuis en werd later het onderkomen voor het Jeugdwerk Ootmarsum. Een lange gang met links een zaal
met biljarttafel. Aan het eind van de gang rechts een opkamer waar gedamd en geschaakt werd. Daar tegenover
een  kleine  ruimte,  iets  groter  dan  een  kleerkast,  waar  de  muziekinstallatie  stond.  Henk Hesselink en  Hans
Hulsink draaiden daar hun plaatjes. Daarnaast een wat grotere zaal, waar twee tafeltennistafels stonden en een
barretje,  waar  uiteraard  alleen  limonade  te  koop  was.  Peter  Put  had  de  leiding  over  de  jongerenavonden.
Biljarten,  tafeltennis,  dammen  en  schaken  waren  de  hoofdactiviteiten.  Regelmatig  werden  er  heuse
kampioenschappen georganiseerd. Geld voor prijzen was er niet dus werd er gespeeld voor de eer. Links achterin
was de hobbyruimte van Jan Busscher. Jan, de jongerenwerker, leerde de jongeren na schooltijd, dat ze van een
stuk leer en met behulp van een guts, een stempel konden maken.

Gebrek aan geld voor jeugdwerk was toen nog meer een probleem dan tegenwoordig. Om extra inkomsten te
genereren verkochten ze kalenders, bierglazen, etc. Er bleven zoveel bierglazen over dat ze ermee naar Reutum
en Albergen gingen om ze te verkopen. Dat lukte ook nog; nota bene met opdruk van Jeugdwerk Ootmarsum.
Door dit succes kon er voor de jeugd nog wel een zak patat met een glas cola als beloning vanaf.

Rond 1968 had kruidenier Tijhuis opslagruimte nodig. Wrang en eeuwig zonde, maar Jeugdwerk Ootmarsum
werd opgeheven, het pand werd gesloopt en dat alles voor een paar garages en winkelopslag.

In 1969, enige tijd na de sluiting van het jeugdhuis aan de Markt, begon een groep jongeren, allen zo rond de
vijftien  à  zestien  jaar,  zich  te  roeren  om een  eigen  jeugdhonk  (discotheek)  te  krijgen.  Theo  Bruns,  Henk
Wientjes,  Ben  Hesselink,  Marius  Legtenberg,  Ine  van  Benthem,  Erna  Weierink,  Henk  Meijers,  Johnny
Kamphuis, Ben Hesselink en Andre Velthuis. Ze realiseerden zich al snel dat het beter was een stel meer serieus
te nemen ouderen enthousiast te maken om samen met hun op te trekken. Ze vonden Jan Hulshof, Henk Eweg en
Ties van Kerkhoff bereid om hieraan mee te werken. Om eveneens fiat te krijgen van de kerk, wisten ze ook
pastoor Schweigmann mee te krijgen. Er werd een stichting opgericht en de lobby kon beginnen. Na meerdere
opties te hebben aangedragen, viel uiteindelijk het oog op de blokhut. Gelegen aan een doodlopend weggetje,
naast de lagere school en achter confectie Hemolux. Hier zouden ze niemand tot last zijn.

De blokhut was begin jaren vijftig door vrijwilligers gebouwd. Ook de vader van Andre Velthuis heeft er nog
aan  gemetseld,  hetgeen  hij  later  wel  een vervloekt  heeft.  Overigens  weet  Andre  van zijn vader,  dat  er  wel
degelijk  een  metalen  buis  met  daarin  een  perkament  met  de  namen  van  de  vrijwilligers  van  toen,  in  de
blokhutvloer verwerkt  zat.  Hij  heeft  deze zelf in het  beton van de roos in het  midden van de blokhutvloer
verwerkt; dus niet onder de vloer maar erin.
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Het jeugdhuis aan de Markt.
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De verkenners  en  de  wandelsportvereniging  hadden  er  jaren  een  onderkomen.  Voor  het  wandelen  was  de
interesse bij de jeugd van Ootmarsum behoorlijk verminderd en voor de verkenners alleen was het pand veel te
groot en te onpraktisch geworden. Ongeveer  tien meter breed en twintig meter lang, halfsteens gemetseld en met
half ronde dennen paaltjes omtimmerd. Deels met pannen gedekt en deels met een rieten kap. Aan de voorzijde
een uitbouw en achterin het gebouw nog twee opslagruimtes. Dat de wandelsportvereniging gloriejaren heeft
gekend blijkt wel uit het feit, dat een van deze ruimtes tot de nok toe vol gepakt was met trofeeën. De open
nokhoogte van wel negen meter, het ontbreken van dak- en muurisolatie en verwarming, maakte dat het er ‘s
winters stervenskoud was. In de grote zaal moest een open haard zorgen voor enige behaaglijkheid.

Na veel gepraat met de gemeente en het zoeken naar financiering, ging uiteindelijk de kogel door de kerk en
werd het gebouw toegewezen aan de jongeren. Er werd een stichting opgericht, waarin de lobbyisten van het
eerste uur zitting namen. Er werd door de gemeente zelfs een bescheiden geldsom beschikbaar gesteld om het
pand  te  verbouwen  en  geschikt  te  maken  als  jeugdtrefcentrum.  Daarvoor  in  ruil  moest  de  net  opgerichte
peuteropvang er ook onderdak krijgen en er moesten nog enkele ruimtes gereserveerd blijven voor verkenners en
wandelsport.

De verbouwing werd uitgevoerd door aannemersbedrijf B. Geerdink, met hulp van een aantal jongeren en onder
begeleiding  van  Jan  Koopmans.  Het  dak  werd  vernieuwd,  er  werden  deugdelijke  gescheiden  toiletruimtes
gemaakt en een zware eikenhouten bar werd ingericht. Ook kwam er een kantoortje en een keukentje. Overigens
de kleurrijke schildering op de muur was van de hand van de neef van Andre Velthuis , de achttienjarige Gerard
Velthuis.  Een  enorme  houten  trap  gaf  toegang  tot  de  nieuwe  tweede  verdieping  met  een  heuse  vide  met
balustrade. Door het volledige schilderwerk in eigen beheer uit te voeren, werd geld vrijgemaakt voor een in
eerste instantie niet geplande cv-installatie.

Tijdens de verbouwing deden zich enkele mutaties voor in de groep vrijwilligers en de uiteindelijke doorzetters
werden later als commissieleden verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Mensen van dit eerste uur
waren:  Toon  en  Theo  Bruns,  Marius  Legtenberg,  Johnny  Kamphuis,  Jan  Eertman,  Marcel  Lohuis,  Alfons
Kremer, Henk Sprukkelhorst en Andre Velthuis.

De verbouwing werd afgerond en de blokhut was klaar voor gebruik, maar voor de inrichting was er geen geld
meer. Hiervoor werd een beroep gedaan op de Ootmarsumse bevolking, om overtollig meubilair beschikbaar te
stellen. Ook spelattributen waren van harte welkom. Met een platte wagen haalden ze alles op. Ze hadden wel
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voor een heel weeshuis! Om het meubilair in de discotheek enigszins uniform te houden, hebben ze zelf zitjes en
tafeltjes gemaakt van eiken boomstammen en fijn gezaagde eiken planken. Delen van de zware eiken bar zijn
later nog gebruikt voor de bar in ‘n Emter.

De  opening  van  de  Blokhut  werd  verricht  door  pastoor  Schweigmann  én  …met  een  lange  drumsolo  van
Brainbox.

De Blokhut voorzag in een behoefte. Er werden diverse clubs opgericht, deels voor overdag en deels voor ‘s
avonds.  Er kon worden geboetseerd  en getimmerd  en er  waren  spelavonden om te dammen,  schaken of  te
tafeltennissen.  En  dan  waren  er  natuurlijk  de  discoavonden  en  -middagen.  In  het  begin  was  er  nog  geen
professionele jeugdwerker, dus alles werd georganiseerd en begeleid door bestuur- en commissieleden en andere
vrijwilligers, zoals Jan van Benthem, Jan Borggreve, Ger de Jong, Jan Busscher en Mieke Luttikhuis.
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De schrik van de Moerbekkenkamp

Het allerbelangrijkste waren natuurlijk de discoavonden in het weekend. Alle ingrediënten hiervoor waren in de
vernieuwde blokhut aanwezig. Een houten discotafel werd getimmerd, wat eenvoudige apparatuur erin en ze
konden starten. Omdat geen van de commissieleden achttien jaar was - dit was voorwaarde voor het houden van
discoavonden - moest er tenminste één volwassene aanwezig zijn voor het toezicht.

De jeugd van het voortgezet onderwijs, vanaf een jaar of dertien, had toegang tot de disco. Je was lid voor een
paar gulden per kwartaal en je had dan elke discoavond vrij entree; niet-leden betaalden een paar kwartjes entree.
Om 19.00  uur  ging  de  deur  open  en  dan  klonk  als  introtune  Flash  van  The  Duke  of  Birlington  door  de
luidsprekers. Nagenoeg vanaf het begin hadden ze elke avond volle bak. Elke vrijdag- en zaterdagavond stond er
ruim  voor  aanvang  al  een  lange  rij  mensen  voor  de  deur.  Dat  hield  in,  dat  er  ’s  avonds  ongeveer
driehonderdvijftig mensen binnen waren. Een pijpje bier kostte vijfenzeventig cent en een glas limonade vijftig
cent. De vrijwilligers en commissieleden kregen voor elke avond aanwezigheid de vorstelijke beloning van twee
consumpties en ze deden het er graag voor. Om 23.00 uur klonk Flash voor de tweede keer die avond uit de
luidsprekers, maar dit keer als eindtune.
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Elke  zondagmorgen  waren  ze  met  z’n  allen  druk  met  de  wekelijkse  grondige  schrob-,  dweil-  en
schoonmaakbeurt.  Zondagsmiddags  van 13.00 tot  17.00 uur was er  voor de kids  van de lagere  school  een
kinderdisco met muziek en kinderspelletjes, waar dan uiteraard alleen limonade geschonken werd.

Het eerste half jaar stond Andre Velthuis elke vrijdag- en zaterdagavond èn zondagmiddag als diskjockey achter
de draaitafels. Er was een radio met twee keer twintig watt die tevens diende als versterker, twee draaitafels, een
microfoontje  en  een  paar  luidsprekers.  In  het  begin  moest  Andre  het  doen  met  plaatjes  uit  eigen
privéverzamelingen en elke week mochten ze drie singletjes kopen.
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De  discoavonden  liepen  als  een  trein.  Vanuit  de  wijde  omgeving  kwam  de  jeugd  op  deze  vrijdag-  en
zaterdagavonden  af.  Ook  onze  oosterburen,  net  over  de  grens  uit  Halle,  Lage  en  Neuenhaus  vonden  het
aangenaam vertoeven in de Blokhut. Duidelijk werd dat dit meer was dan een gezellige avond met vrienden en
ze kregen zoveel vertrouwen in de voortgang, dat er al snel een professionele geluidsinstallatie gekocht werd en
het budget voor de nieuwste tophitsingletjes werd verhoogd.

Ook werd de commissie uitgebreid met Paul Sijtsma, Ans Sijtsma, Clementine Vos, Margrit Olde Monnikhof en
Wilma Quaink. Henk Hesselink kwam erbij als diskjockey.

Vanuit  het  bestuur  gingen  stemmen  op  om  een  vaste  jeugdwerkleider  aan  te  trekken.  Daar  waren  de
commissieleden niet echt blij mee. Door het succes en de grote vrijheid die ze hadden, kwamen ze regelmatig in
de verleiding tot enigszins excentriek gedrag Zij zaten niet echt te wachten op toezicht. Uiteindelijk verloren de
jongeren de strijd en werd in maart 1972 Peter Wicherink als jeugdwerkleider aangetrokken.

Op één van die zaterdagavonden kwam er een groep jongeren uit Oldenzaal om rotzooi te trappen. Toen dit uit
de  hand  liep  en  een  van  de  hooligans  Ties  Kerkhoff  een  por  gaf  was  de  opdracht  van  Ties  kort  maar
overduidelijk:  “Jongens,  gooi ze d’r uit!” Dat lieten de vaste bezoekers  zich geen twee keer  zeggen en de
Oldenzalers werden op zeer hardhandige wijze op straat gezet, ons verzekerend snel terug te zullen komen om
ons een lesje te leren. Een week later hielden ze zich aan hun belofte. Ze werden echter opgewacht door een
dermate grote overmacht, dat ze het verkozen nog dezelfde bus terug te nemen naar Oldenzaal. Blijkbaar heeft
zich dit  optreden van de Ootmarsummers snel  rondgepraat.  We hebben daarna nooit  meer  last  gehad van
bezoekers  die dachten hun vertier  te moeten zoeken  anders dan wij  voor ogen hadden: gezellig samenzijn,
drinken, naar muziek luisteren en dansen.

 

Als  het  publiek de deur uit  was,  gingen  de jongeren  meestal  nog “even” rond het  open vuur zitten om de
gebeurtenissen  en  de  voortgang  te  bespreken.  Legendarisch  zijn  ook  de  napraatavonden(-nachten)  waar
bokswedstrijden  en  playback-sessies  werden  gehouden.  Het  aanwezige  meubilair  diende  als  drumstel,  de
bezemkast werd geplunderd voor het overige instrumentarium.

Eén keer hebben ze in de blokhut een live optreden gehad van een rockbandje. Dit bandje had de naam Mother
of Pearl. Hierin speelden twee Ootmarsumse jongens: Ben Fokkinga op bas en Ben Hesselink op keyboard. De

422



gitarist  van  dit  bandje  was  de  toen  zeventienjarige  Adje  van  den  Berg,  die  later  twaalf  jaar  lang
gitarist/songwriter van de wereldberoemde Amerikaanse hardrockband Whitesnake was.

Het eerste jaar werd afgesloten met een flinke winst. Een stichting mag geen winst maken en dus werd er een
renteloze  lening  gegeven  aan  de  Ootmarsumse  verkenners.  Dit  om  de  voormalige  bioscoop  Odemarus  te
verbouwen ten behoeve van een eigen en beter bij de verkenners passend honk, De Klep.

Na twee jaar, tegen het einde van 1972, was Marius Legtenberg de eerste die tot de conclusie kwam, dat de
Blokhut  niet  zijn  laatste  bestemming kon zijn  en  hij  vertrok  naar  Amsterdam,  om daar  als  politieagent  de
Amsterdammers in toom te houden. Een paar  maanden later besloot ook Andre Velthuis het  stokje over te
dragen. Er werden nieuwe commissieleden gezocht en weer enkele maanden later was bijna de gehele commissie
van het eerste uur vervangen. Enkele namen van deze tweede lichting zijn Nico Wilbers, Johan Meinders, Tonny
Geerdink, Bert Borkent, René Bosch, Giny van Benthem, Anne Weierink, Joop Koersveld en Anne Weustink.
Hiervan heeft een aantal zelfs tot de definitieve sluiting van de Blokhut in 2004 in de commissie gezeten.

Voor de commissieleden was de blokhut veelal een tweede thuis. De commissieleden, maar ook de bezoekers,
hebben er vele mooie uren doorgebracht. Prille liefdes zijn er ontstaan en ook weer geëindigd. Veel nu veertig,
vijftigers én zestigers hebben elkaar gevonden in de commissie of tijdens de discoavonden in de blokhut. Hoe
anders waren hun levens verlopen zonder de Blokhut. De Blokhut voorzag in een behoefte en dat bijna dertig
jaar lang. Bron: Mijn Stad Mijn Dorp.

HEEMAF brandweer
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De HEEMAF (Hengelosche Electrische en Mechanische Apparaten  Fabriek)  beschikte vanaf  1920 over een
eigen bedrijfsbrandweer. Waarschijnlijk spreken de motorbrandspuiten, branden en oefeningen het meest tot de
verbeelding. Daar zal dan ook ruim aandacht aan besteed worden. Maar er waren meer aspecten. 

 Brandveiligheid begon op de werkplek.  Brandblussers bestonden al ruim voor de Tweede Wereldoorlog:

Brandblusser bevestigd aan de muur van het oliemagazijn, 1 november 1935 (collectie HCO). In 1935 hingen er
bij de HEEMAF veertig brandblussers.
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Behalve  brandblussers  waren  ook  aanwezig  dekenkasten,  lantaarns  en  brandkranen  met  een  slang.  Op een
plattegrond stond aangegeven wat waar hoorde te zijn. Het behoorde tot de taken van de bedrijfsbrandweer om
bij  inspecties  te  controleren  of  deze  middelen  inderdaad  nog aanwezig  waren  en  ook om brandgevaarlijke
situaties te melden.

Graafwerk voor de brandspuitleiding op het fabrieksterrein, 1 november 1935 (collectie HCO). Deze leiding met
een grote diameter zorgde voor voldoende waterdruk in de erop aangesloten brandkranen. Ook nadien werd het
water soms betrokken uit één van de waterlopen die het HEEMAF terrein omringden, maar daardoor kon de
pomp van de motorbrandspuit verstopt raken.
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In 1963 was de “brandsloot” aan de Bankastraat dichtgevroren. Er werd toen elke ochtend een gat in het ijs
gehakt.

Terreiningang bij  de  achterportier,  1  november  1935 (collectie  HCO).  Dit  was de personeelsingang aan de
Heemafstraat. Achter de rug van de achterportier is een dubbele deur te zien met daarboven de tekst Brandspuit.
De volgende foto laat zien wat er achter die deuren stond.

426



Een motorbrandspuit  bestond uit een verbrandingsmotor die een pomp aandreef. Dit geheel was gemonteerd op
een éénassige of tweeassige wagen die achter een auto of tractor of met handkracht naar de plaats des onheils
getrokken  werden.  De  motorbrandspuiten  waren  van  slangen  en  een  schijnwerper  voorzien.  De  eerste
motorbrandspuit werd in 1920 aangeschaft.

De motorbrandspuit uit 1920 is omgebouwd in 1940 en werd toen voorzien van een BMW motor van 60 pk. Er
waren  drie  slangenaansluitingen;  de  waterdruk  bedroeg  15  atmosfeer.  De  motorbrandspuit  staat  tussen  het
gebouw  voor  de  achterportier  en  de  in  verband  met  de  dreigende  oorlog  ingerichte  Brandweer-  en
Luchtbeschermingspost 3, 1 april 1940 (collectie HCO).
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Sinds  1938  waren  er  twee  motorbrandspuiten.  De  oude  werd  aangeduid  als  motorspuit  en  de  nieuwe  als
schuimspuit. 

Brandweeroefening bij de tractiehal, 7 augustus 1954 (collectie HCO). Dit is de schuimspuit uit 1938 . Rechts op
de éénassige aanhanger staat namelijk een blik schuim (en links een blik benzine). Via de dikke geribde slang is
de brandspuit op een brandkraan aangesloten; met de dunnere slangen wordt gespoten. Op een andere foto is het
fabrikaat Ajax te zien.
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Brandweermateriaal opgesteld voor één van de bedrijfsgebouwen, 7 augustus 1954 (collectie HCO). Op deze
foto zijn beide motorbrandspuiten te zien: één op twee wielen en één op vier wielen.
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 Er waren verschillende functies, zoals brandmeester, reserve-brandmeester, machinist, reserve-machinist, 
slangenvoerder en brandweerlieden “aan de straalpijp”. In elk geval in de jaren 1960-1969 werd er maandelijks 
vergaderd en werd er elke week een keer na werktijd geoefend.
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Oefening van de HEEMAF bedrijfsbrandweer, 7 augustus 1954 (collectie HCO).

Tegenover deze activiteiten stond geen geldelijke vergoeding. Wel werd elk jaar in een weekend een tweedaagse
autoreis op kosten van de HEEMAF gemaakt. In zo’n weekend ging de helft (dat wil zeggen 5 man) op stap; de
andere helft moest thuis blijven en daar bereikbaar zijn. In een andere weekend waren de rollen omgekeerd.

Soms worden bij de foto’s namen van vrijwillige brandweerlieden genoemd en is hun functie bij HEEMAF op
de een of andere manier terug te vinden. Het blijken steeds mensen in hogere functies uit de fabriek te zijn, zoals
de  hoofdcontroleur  van  de  Wikkelarij,  de  werkmeester  van  de  Ponserij,  een  werkmeester  van  de
leerlingenwerkplaats  en  een  veiligheidsinspecteur.  Kantoorpersoneel  kwam  er  niet  aan  te  pas.  Al  voor  het
pensioen,  namelijk  bij  het  bereiken  van  de  leeftijd  van  60  jaar,  moest  men  afscheid  nemen  van  de
bedrijfsbrandweer:

Tien  personen  voor  het  Brandweergebouw  bij  het  afscheid  van  de  heren  Heinen  en  Rondeel  van  de
Bedrijfsbrandweer, 31 augustus 1955 (collectie HCO). Sinds 1952 was de stalling voor de motorbrandspuit niet
meer bij de achterportier,  maar tussen de oude tractiehal  (links, in gebruik als constructiewerkplaats) en het
ruwijzermagazijn.
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Uiteraard beschikten de brandweerlieden over beschermende kleding.
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De kleedruimte voor de Bedrijfsbrandweer, 1 december 1943 (collectie HCO). De volgende foto is genomen in
deze ruimte.
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Opbergruimte voor brandweerkleding, 1 januari 1944 (collectie HCO). Boven de helmen en jassen staan namen.
Links is te lezen O(ude) Mönnink. Op de helmen en jassen staan nog HEEMAF emblemen, later niet meer.

Bij een brandalarm stonden de taken van te voren al vast: enkele brandweerlieden sloten gas, elektriciteit en
water af. Ondertussen ging een ander groepje de brandspuit halen en de rest begaf zich meteen naar de plaats van
de brand.  Pas  als  het  blussen begonnen was  gingen  de brandweerlieden  om beurten  hun brandweerkleding
aantrekken. Zodoende is op de volgende foto nog een heer in pak en met hoed te zien:
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Brandspuit aangesloten aan een spuitleiding tijdens een oefening bij het “abnormaal” magazijn, 1 april 1940
(collectie HCO). 

Voor de Tweede Wereldoorlog en nog jaren erna was het bezit van een telefoon en een auto (of motorfiets) een
luxe die alleen was weggelegd voor welgestelden, middenstanders, artsen, vroedvrouwen, etc. Hoe werden de
vrijwillige  brandweerlieden  dan  gewaarschuwd  bij  een  nachtelijke  brand?  En  hoe  kwamen  ze  snel  bij  de
HEEMAF? Onderstaande kaarten vertellen het verhaal:
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Overzicht van de te waarschuwen brandwachten bij brandalarm, 1 november 1935 (collectie HCO). Getoond zijn
de voorkanten van alle drie kaarten met Taxi I, II en III en (met knippen en plakken) de achterkant van één
ervan. 

Op de ene getoonde achterkant staan de namen en adressen van vier vrijwillige brandweerlieden. Ze woonden
heel  dicht  bij  elkaar  in  de  buurt.  Mogelijk  waren  ze  daarop  geselecteerd.  Van  de  vier  had  alleen  dhr.  G.
Beckmann telefoon. Het is aan te nemen dat deze telefoon door de HEEMAF betaald werd. De HEEMAF had
meerdere  ingangen,  maar  ’s  nachts  was  alleen  de  “achterportier”  (aan  de  Heemafstraat)  aanwezig.  Bij  de
achterportier stond ook de motorbrandspuit opgeborgen. Als er brand uitbrak dan werd dat waarschijnlijk door
de  nachtwaker  opgemerkt.  Die  waarschuwde  de  achterportier.  De  achterportier  belde  dan  een  taxibedrijf,
waarmee de HEEMAF afspraken had gemaakt. Dat taxibedrijf belde vervolgens drie taxichauffeurs uit bed. De
taxichauffeurs hadden hun taxi waarschijnlijk voor de deur staan en hadden daarin een exemplaar van één van de
op de foto getoonde kaarten. Eén van de taxi’s spoedde zich naar dhr. G. Beckmann. Ondertussen was dhr. G.
Beckmann door de achterportier gebeld en al bezig zijn drie collega’s te waarschuwen. Ze stapten gevieren in de
taxi  en  werden  na  een  rit  van  2  km bij  de  achterportier  afgeleverd.  De  taxichauffeur  liet  daar  zijn  kaart
afstempelen. Met die stempel als bewijs werd het taxibedrijf later betaald.
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In 1960 ging het heel anders. De HEEMAF brandweerlieden hadden een door de PTT geïnstalleerde alarmbel
thuis. Als het alarm ging, begaf men zich op eigen gelegenheid naar de HEEMAF.

 Op  7  juli  1925  sprong  een  oven,  waarin  elektromotoren  gedroogd  werden,  uit  elkaar.  De  HEEMAF
bedrijfsbrandweer bluste een beginnende brand.

Op 5 september 1928 brandde de schilderswerkplaats van de firma Hazemeyer af. De gemeentelijke brandweer
en  de  bedrijfsbrandweren  van  Hazemeyer,  HEEMAF  en  Stork  voorkwamen  dat  het  vuur  naar  andere
fabrieksgebouwen oversloeg.

Op 17 september 1935 raakten twee niet  meer gebruikte,  20 meter hoge houten koeltorens van de naast  de
HEEMAF gelegen oude elektrische centrale van het Twents Centraal Station in brand. Het vuur sloeg over naar
een openlucht opslagplaats met dertig km hoogspanningskabel op kabeltrommels. De gemeentelijke brandweer
en de HEEMAF bedrijfsbrandweer wisten met 4 stralen verdere schade voor HEEMAF te voorkomen.

Voor de Tweede Wereldoorlog wordt verwezen naar het verhaal HEEMAF in de Tweede Wereldoorlog.

In mei 1954 brandde de timmerafdeling uit. Hier werden onder andere de kisten gemaakt waarin de producten
verpakt werden:

De Timmerafdeling na een uitslaande brand, 14 mei 1954 (collectie HCO). Tussen de verboden”. dakbalken kan
men naar buiten kijken, maar het aan een balk hangende bordje heeft de brand overleefd. De tekst luidt: “Het
zagen met de cirkelzaag door arbeiders beneden leeftijd van achttien jaar is 

Het  is  bekend  dat  de  HEEMAF een  opslagterrein  voor  blikafval  had.  Kennelijk  werd  daar  ook brandbaar
materiaal gedumpt, want het meeste werk had de bedrijfsbrandweer met hardnekkige branden in die afvalhopen.

In  1994  werd  de  bedrijfsbrandweer  opgeheven  omdat  de  HEEMAF  fabriek  gesloten  werd.  De  oudste
motorbrandspuit  van  de  HEEMAF  bestaat  nog.  Deze  werd  namelijk  in  2008  door  de  Stichting  Historie
Brandweer Hengelo verworven van een particulier in Tilburg. Bron: mijn Stad Mijn Dorp
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Dansen in de jaren dertig in Losser

 “Geachte  Ambtgenoot,  Ik  meen  te  weten,  dat  bij  u  een  bepaalde  regeling  geldt  voor  het  verleenen  van
dansvergunningen  in  Uwe gemeente.  Daar  ook hier  verschillende  caféhouders  doorloopend om de  acht  of
veertien  dagen balvergunningen aanvragen,  zou ik  gaarne  van Uwe reegeling  kennis  willen  nemen”,  aldus
getekend  door  de  burgemeester  van  Tubbergen  op  20  februari  1939.  De  Geachte  Ambtgenoot  aan  wie  dit
verzoek was gericht is burgemeester Van Helvoort van Losser.

Dansen in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Als je de films ziet die spelen in de “roaring twenties”
en ook de dansfilms uit het decennium daarna, dan krijg je de indruk dat de mensen in die tijd geen andere
vrijetijdsbesteding hadden. Toen ik mijn ouders eens vroeg “waar hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen”
kreeg ik als antwoord “bij het dansen”. Maar dat antwoord klonk ietwat besmuikt. Als tiener zat je in de vijftiger
jaren al klassikaal op dansles dus zei ik dan ook “dat is toch normaal”. Maar ze zeiden alleen maar “dat mocht
toen niet altijd hoor”.

Dansen was in alle eeuwen  een geliefde bezigheid van mensen, maar werd ook als aanstootgevend gezien.
Zedenmeesters  van  alle  tijden  traden  er  dan  ook  tegen  op.  De  sensuele  spanning  van  een  dans,  allerlei
bewegingen,  vooral  in  de  “draaidansen”,  waarbij  damesbenen zichtbaar  werden,  dat  alles  kon niet  door  de
beugel.
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Om een dansavond te organiseren was een vergunning nodig.
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Maar de wals won het van de zedenmeesters.  Van het Weense Congres , dat na de val van Napoleon werd
gehouden om over de toekomst van Europa te beslissen, werd gezegd “Der Kongress  tanzt”.  De vorsten en
hoogwaardigheidsbekleders brachten meer tijd door in de balzaal dan aan de conferentietafel.

Ook  in  de  twintigste  eeuw  bleef  dansen  omgeven  met  onstuimigheid  en  losbandigheid  en  dat  werd  met
bezorgdheid gadegeslagen.

En dan al die nieuwe dansen waarbij heupcontact kon ontstaan, dat was toch uit den boze. De tango was lange
tijd verboden. Zoveel onwelvoeglijkheid, dat had ingezonden brieven tot gevolg, met zoals altijd een averechts
effect.  Een dans die zoveel  stof deed opwaaien,  dat  wilde iedereen  zien en erger  nog,  ook zelf  beoefenen.
Clandestiene danszalen waren het gevolg.

Maar dansen was natuurlijk niet uit te bannen, daarvoor was het veel te populair. Veel caféhouders stelden dan
ook hun lokaliteit beschikbaar voor het houden van dansles en organiseerden ook openbare bals. Daar moest
uiteraard een vergunning voor aangevraagd worden. En dat alles was aan strenge regels gebonden. Personen
beneden de achttien jaar mochten zich niet inschrijven voor een dansles en de groep mocht niet groter zijn dan
veertig  personen.  “De muziek en dansles  zal  worden gegeven in een,  van het  voor het  gewone cafébezoek
bestemd lokaal, afgescheiden vertrek, hetwelk voor de politie steeds toegankelijk moet zijn”. Er mochten alleen
cursisten deelnemen die zich hadden ingeschreven. De lijst met namen was bij de aanvraag voor de vergunning
gevoegd en die lijst moest ook in de zaal opgehangen worden. Naam, woonplaats en leeftijd van de danslustige
moesten daarop vermeld staan. “Wijzigingen in deze lijst worden slechts bij uitzondering (onderstreept) en op
schriftelijk verzoek met aanbieding der lijst aangebracht. Door anderen aangebrachte wijzingen en aanvullingen
der lijst maken haar geheel ongeldig”.

En daar werd strikt de hand aan gehouden. Gedoogbeleid stond toen beslist nog niet in het woordenboek. De
burgemeester had medegedeeld “dat de politie hierop een streng toezicht zal houden en u er mede te rekenen
hebt, dat bij niet nakomen van dezen regel vergunning tot dansen voor geruimen tijd zal worden onthouden”.

Advertentie TC 07 Juni 1937

“Op zaterdag 2 December 1939 des namiddags om 9 uur bevonden wij Th.M. Bourgonje en Th.J. Bos, resp.
chef-veldwachter en veldwachter te Losser, ons in de lokaliteit van J. Heideman, alwaar op dat oogenblik een
danscursus werd gehouden. Bij binnenkomst aldaar trok het de aandacht van mij, eerste rapporteur, dat twee
personen ijlings de danszaal verlieten. Bedoelde personen, onmiddellijk achtervolgd, werden door mij achter de
woning  van  Heideman  aangetroffen”.  De  caféhouder  verklaarde  niet  te  hebben  geweten  dat  er  personen
aanwezig waren  die geen  lid waren.  Maar  “een  zekere  Renshof,  wonende aan de Glane,  verklaarde  nog te
hebben gezien, dat zijn zeventienjarig dochtertje Grietje dansend op genoemden cursus was geweest. Bij onzen
komst was zij niet  meer aanwezig”.  Deze vader was het blijkbaar niet eens met het toelatingsbeleid van de
caféhouder.  De  burgemeester  was  aan  de  hand  van  deze  politierapporten  onverbiddelijk:  “waarom  ik  mij
genoodzaakt  zie de verleende vergunning in te trekken,  die ik u verzoek voor 8 dezer  (december 1939) ter
secretarie in te leveren”. Caféhouder Heideman kreeg vier dagen de tijd. De caféhouder doet daarna een poging
om de danslessen met tien weken tot de zomermaanden uit te breiden, maar de burgemeester  deelt kortweg
mede, dat hij “geen gronden aanwezig acht”.
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De gemeenteveldwachters in vol ornaat, gefotografeerd in 1922. V.l.n.r. Ter Laak, Ten Bos, Schurink en Gerard
met in hunn midden burgemeester en hoofd van de ploitie C.J.A. van Helvoort.

Ook bij openbare bals was het toezicht zeer streng. De veldwachters J. Schurink en Th.J. ten Bos maakten een
rapport naar aanleiding van het Kerstbal op 26 december 1939 in de “verlofzaak van G.J. Schorfhaar gelegen te
de Marke gemeente Losser”.  “Veldwachter ten Bos is voor de verlofzaak binnen gegaan en omreden het ons al
eens  was  gebleken,  dat  bij  binnenkomen  van  de  politie  personen  door  een  achter-  of  zijdeur  de  danszaal
verlieten, heb ik (Schurink) mij aan de zijdeur van die danszaal opgesteld. Toen ik daar eenige oogenblikken had
gestaan, tot Bos kon binnen wezen, werd de zijdeur opengegooid en kwamen vier meisjes vanuit die danszaal
naar  buiten  loopen en liepen  in  de richting van  de  privaten,  blijkbaar  met  de bedoeling om zich aldaar  te
verstoppen. Deze vier meisjes zijn door mij (Schurink) staande gehouden en gaven mij desgevraagd op te zijn
genaamd … Uit  bovenstaande opgave blijkt  dat  deze vier  meisjes den leeftijd  van 18 jaar  nog niet  hadden
bereikt”. De caféhouder is er op aangesproken, maar hij beweert dat hij en zijn kinderen bij het binnenkomen
van het publiek streng gecontroleerd hebben en dat de vier meisjes door een zijdeur moeten zijn binnengekomen.
Het wordt helemaal een rel als ook nog een zoon van een raadslid zich met de zaak gaat bemoeien. “Zijn vader
heeft gezegd dat meisjes beneden den 18 jaar gerust in de danszalen aanwezig mochten zijn, mits onder toezicht
of geleide en volgens zijn zeggen waren die vier meisjes onder toezicht. Volgens deze jongen was zijn vader met
dergelijke  bepalingen  goed  op de  hoogte”.  De dansvergunning  wordt  tot  1  juli  1940 ingetrokken.  De heer
Schorfhaar gaat in de verdediging. In eerste instantie geeft hij aan al het mogelijke te hebben gedaan. Hij heeft
een biljet opgehangen met de mededeling dat personen jonger dan 18 jaar geen toegang hebben en bij twijfel
heeft hij “hun onherroepelijk den toegang geweigerd”. Hij is dan ook van mening dat niet hij strafbaar is, maar
de “personen die beneden den vastgestelden leeftijd aanwezig waren”. Hij hoopt dan ook dat de burgemeester tot
inkeer  zal  komen  “en  dat  het  toch  ook  niet  uw  bedoeling  kan  zijn  mijn  zaak  te  gronde  te  richten”.   De
burgemeester geeft geen krimp en noteert dat hij de zaak over enkele maanden nog eens zal bezien. Maar ook de
caféhouder  weet  van  geen  wijken  en  wijst  nogmaals  op de  gevolgen  van  deze  maatregel.  “Wanneer  ik  de
volgende maand geen Bal kan houden ben ik onherroepelijk de muziek kwijt want die zullen bij een andere
caféhouder gaan spelen en het gevolg is dat die tevens het publiek van mij meenemen. Alles bijeen genomen
beteekent dit een aanmerkelijk financieel verlies en de kans dat mijn zaak voor openbaar bal totaal verloopt. De
burgemeester kan de argumentatie echter geenszins delen, men is voldoende gewaarschuwd. “Ik kan slechts
overwegen wat ik u ook heb toegezegd, den termijn te bekorten”.
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Hoe het verder met het bal bij Schorfhaar is afgelopen wordt uit de stukken niet meer duidelijk. Op 10 mei 1940
vallen  de  Duitsers  binnen  en  als  in  juni/juli  weer  aanvragen  voor  dansavonden  binnenkomen,  weigert  de
burgemeester. Het vaderland is in rouw gedompeld als gevolg van de Duitse inval, soldaten zijn gesneuveld of
worden nog vermist en hij vindt het dan niet passend om balvergunningen af te geven.

Duidelijk  is  wel  dat  burgemeester  Van  Helvoort  het  “dansprobleem”,  waarbij  blijkbaar  ook  regelmatig
vechtpartijen voorkwamen, goed in de hand had. Hij kan zijn collega uit Tubbergen dan ook berichten dat hij
“uitsluitend vergunning verleent  op den laatsten Zondag der  maand”.  Het  aantal  vergunningen kan op zo’n
zondag  oplopen  tot  een  twintigtal.  “Doordat  alle  zaken  tegelijk  laten  dansen  wordt  de  trek  tusschen  de
verschillende buurtschappen opgeheven en is de bron van vechtpartijen, die vroeger herhaaldelijk voorkwamen,
weggenomen. Valt den laatste Zondag der maand in vastentijd, dan wordt een anderen Zondag aangewezen,
doch steeds voor allen dezelfde”.
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Strenge handhaving na undercover actie

Verder werd er op zondag geen gelegenheid tot dansen gegeven. “Elke vereeniging krijgt eenmaal per jaar op
haar jaarfeest gelegenheid tot dansen, maar niet op Zondag. Ook dansclubs krijgen eenmaal voor het zgn. slotbal
deze gelegenheid”.

Hij besluit zijn schrijven aan de burgemeester van Tubbergen : “Bij hooge uitzondering en zeer tegen mijn zin
heb  ik  den  laatsten  tijd  voor  een  besloten  club  wel  eens  van  den  regel  afgeweken  om  op  een  Zondag
toestemming tot dansen te verleenen, omdat men aantoonde, dat veel leden in nachtploegen werkten en anders
niet konden komen. In dit geval eischte ik publicatie, dat het café voor het publiek gesloten zou zijn”.

En met dit alles kon de geachte collega in Tubbergen zijn voordeel doen.

Dat er ook andere redenen waren om een dansvergunning niet te verlenen blijkt uit het nu volgende rapport.

Naar aanleiding van bijgaand verzoek van het bestuur der R.K. Werklieden vereeniging “St. Joseph”te Losser,
om te beginnen op Zaterdag 7 October 1933, een dans cursus te mogen houden, heb ik, Th.M. Bourgonje, Chef
gemeente veldwachter, de eer U Edel Achtbare beleefd te berichten, dat de localiteit zeer primitief voldoet aan
de bepalingen van het dansbesluit, er is n.l. buiten op het erf, een toilet gelegenheid voor heeren geplaatst, waarin
een privaat  waarop geen  deksel  is,  en welk privaat  er  op het  oogenblik bij  controle erg onzindelijk uitzag.
Aangedroogde facalien zaten op den bril.

De danslesssen staan onder leiding van Julius Bos, wonende M.475.

Losser, 5 October 1933

De Chef-veldwachter Th.M. Bourgonje

Bron: Gemeentearchief Losser.

Boer Coppelmaat en de drostendiensten

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

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

Slot te Rectum. Er zijn in de uitspraak van. Alle ingezetenen waren jaarlijks verplicht twee drostendiensten te

doen. Op 25 november 1769 heeft de Drost enkele wagens besteld om tweeduizend stenen van erve Lentfert naar

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

weinig stenen opgeladen. Coppelmaat werd voor het gerecht gedaagd en werd veroordeeld tot een boete van vijf

goudguldens. Hij is van verdere kosten gevrijwaard omdat daar geen rekening van is overlegd. De uitspraak is

gedaan op 8 februari 1770 door J.W. Racer. Bron: DBNL.nl.
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Een adellijke sporter
Met onder anderen de gebroeders Mulder in het schaatsen, de dames van FC Twente en baanwielrenner Jeffrey
Hoogland heeft Overijssel een heel aantal topsporters in de gelederen. Stuk voor stuk zijn het normale mensen
zoals jij en ik. In de begintijd van de georganiseerde sport, de negentiende eeuw, was dit niet vanzelfsprekend.
Sporten was toen alleen weggelegd voor de welgestelden.

Zo ook voor Rudolph Theodorus baron van Pallandt van Eerde. Deze telg uit de adellijke familie Van Pallandt
woonde  op  landgoed  Eerde  bij  Ommen.  In  1888 bezette  hij  de  tweede  plek  tijdens  de  wedstrijd  die  door
sommigen gezien wordt als het eerste Nederlands Kampioenschap wielrennen. Deze wedstrijd ging er wel heel
anders aan toen dan de wedstrijden die we tegenwoordig in het wielrennen kennen.
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 Wielrennen in 1888

Het  Nieuwsblad  van  het  Noorden  schreef  dat  van  heinde  en  verre  deelnemers  waren  samengestroomd  in
Groningen. De deelnemers reden in optocht naar hotel ‘de Zeven Provinciën’, waar de wedstrijd zou starten. Een
muziekkorps liep voor de stoet renners uit. Hierdoor moesten de renners langzaam rijden, wat krampachtige
gebogen ruggen en vertrokken gezichten opleverde.  Ondanks deze ongemakken ging iedereen van start voor de
‘grooten rit’. De renners van vandaag zouden hun hand niet omdraaien voor deze ‘grote rit’ van maar vijftig
kilometer. De toppers van toen hadden daar beduidend meer moeite mee. Slechts twee wielrenners wisten de
finish te bereiken.  Waar ze tegenwoordig met ruim veertig kilometer per  uur over de straten razen,  had de
winnaar in 1888 twee uur nodig om de vijftig kilometer af te leggen. Rudolph Theodorus finishte als tweede en
laatste en deed er nog twee minuten langer over.

Het echte succes behaalde Van Pallandt in de schietsport.  Hij won daarin een aantal belangrijke internationale
wedstrijden. Daarnaast nam hij in 1908 deel aan de Olympische Spelen in Londen. In 1908 kregen de sporters
nog geen  financiële  steun.  Rudolph van Pallandt  heeft  zelf  tijd  en geld  vrij  moeten  maken om de  eer  van
Nederland in Londen hoog te kunnen houden.
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 Affiche Olympische Spelen Londen, 1908
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Aangekomen in Londen verwachtten de Nederlandse schutters en pers een uitstekend georganiseerd toernooi.
Dit was Londen als hoofdstad van dé sportnatie aan zijn stand verplicht. Het tegendeel was waar. Het terrein en
de reglementen waren ondermaats. Dit hadden ze in Nederland veel beter kunnen doen, aldus een verslaggever
van het Algemeen Handelsblad. Problemen waren er onder andere met het schietterrein. Daarop stonden bomen
waardoor de kleiduiven waarop geschoten werd, niet goed te zien waren. Daarnaast straalde het terrein niet uit
dat er een wereld-wedstrijd plaats zou gaan vinden. Er stonden enige tenten voor het organisatiecomité, voor de
ammunitie, voor de deelnemers en voor ‘verversching’, maar er was geen publieke tribune. Het publiek liet zich
ook  niet  in  groten  getale  zien.
De wedstrijd vond plaats onder toezicht van de Engelse Clay Bird Shooting Association. Deze vereniging zou
banden hebben gehad met de Engelse nationale vereniging van vuurwapenmakers. Volgens de verslaggever van
De Telegraaf verklaarde dit waarom de wedstrijd, die in één dag afgewerkt had kunnen worden, vier dagen
duurde.  De deelnemers  kregen  namelijk  de mogelijkheid  om heel  veel  te  oefenen.  De schutters  verschoten
hierdoor  veel  patronen,  wat  voordelig  was  voor  de  vuurwapenmakers.
Naast deze organisatorische tegenvallers gooide ook het weer roet in het eten. Voordat de Spelen begonnen, was
het stralend weer geweest. Maar zodra de schutters hun wedstrijd begonnen maakte het mooie weer plaats voor
regen. Door deze weersomstandigheden werden enkele partijen uitgesteld. De wedstrijd kon uiteindelijk volledig
gespeeld worden. Hoewel Van Pallandt bekend stond als een begenadigd schutter, gooide hij geen hoge ogen
tijdens de wedstrijd. Hij eindigde als laatste. Ook het team waar Van Pallandt onderdeel van was, kon geen
potten breken. Het eindigde als vierde en laatste, achter de twee teams van Groot Brittannië en het Canadese
team.

De  baron  had  ook politieke  ambities.  Hij  begon  van  1901 tot  1910 als  lid  van  de  Provinciale  Staten  van
Overijssel. Zijn lidmaatschap zorgde in de loop van zijn termijn voor wat opschudding. In eerste instantie was hij
de kandidaat  van de liberale  kiescommissie,  hoewel  hij  ook steun kreeg van de antirevolutionairen.  Hijzelf
verklaarde: ‘Ik ben niet rood, maar overigens ga ik geheel met de liberale partij mee en kan verklaren dat ik zeer
goed de candidaat der liberale partij zijn kan’. Uiteindelijk trok hij toch meer naar de Anti-Revolutionaire Partij
en vroegen de liberalen hem zijn mandaat in te leveren.

Eerste Kamer

In 1910 nam Van Pallandt afscheid van de Gedeputeerde  Staten en nam hij zitting in de Eerste Kamer. Dit keer
voor de Christelijk-Historische Unie. Van Pallandt ontpopte zich als een hoeder van de christelijke waarden. Zo
was hij teleurgesteld over het feit dat de regering te weinig aandacht besteedde aan christelijk onderwijs, de
hoeveelheid treinen op zondag en de bezoldiging van predikanten. De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche
Courant vond dit geen vreemde ontwikkeling. ‘Ja ja, men heeft het meer gezien, dat vroegere zondaars – de heer
Van Pallandt is weleer liberaal geweest – na hun bekeering heiligen werden’, aldus de krant. Opvallend is dat
Van Pallandt als Eerste Kamerlid streed tegen de invoering van de eerste Vogelwet in 1912. Deze wet legde het
verbod op het doden en verstoren van vogels vast. Als fanatiek sportschutter en jager kon hij niet met deze wet
instemmen.
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Kasteel Eerde bij Ommen - Historisch Centrum Overijssel Fotoen

Erg lang heeft hij niet in de Eerste Kamer gezeten. Op 15 maart 1913 vond zijn broer hem dood in een Londens 
appartement. Kort werd de mogelijkheid dat hij om het leven kwam door een misdaad of zelfmoord overwogen. 
De lijkschouwing bracht uitsluitsel. Hij was overleden aan een hartverlamming. Een knecht wist dat Van 
Pallandt de laatste dagen al klaagde over de kou en een hoest. Zijn lichaam kwam per trein aan in Ommen en 
werd in de familiegrafkelder op het landgoed Eerde begraven. Op negen april 1913 werd zijn naam ingeschreven
in het overlijdensregister van de gemeente Ambt Ommen. Naast politicus en sporter was hij ook een 
kunstverzamelaar. Na zijn dood liet hij aan het Rijksmuseum enige kunstwerken na.

K.L. SMITOORD - Een vakantiehuis in de Losserse 
Zandbergen 
Een grote villa met een rieten dak, in Gooise stijl. Zo’n huis verwacht je niet in de Twintiger jaren in de Losserse
Zandbergen. Toch blijkt uit oude ansichtkaarten dat daar een dergelijk huis heeft gestaan. Het werd afgebroken
in 1961. 
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In dit artikel wordt een beeld gegeven van de periode vóór de Tweede Wereldoorlog, waarbij vooral het verblijf
van Joodse kindervluchtelingen ‘met de kennis van nu’ erg schrijnend overkomt. Door het in 2012 verschenen
boek van Guus Luyters ‘In Memoriam’, weten we dat vanuit Nederland 17.964 Joodse, Sinti en Roma kinderen
in de Nazivernietigingskampen zijn vermoord. Ook vluchtelingenkinderen die dachten in Nederland veilig te
zijn, en eind jaren dertig ook in Losser waren ondergebracht. Een ‘rood’ vakantiehuis De Hoge Zandbergen met
daarin  de  Arendsbult  of  Arendsbergen  behoorden  tot  het  grondbezit  van  de  Marke  Losser.  Het  was  een
heidegebied met zandheuvels, dat zich voortzette over de grens met Duitsland, rivierduinen, ofwel stuwwallen
uit de laatste IJstijd. De begroeiing bestond uit naaldhout en jeneverbesstruiken. In 1790 vermeldt J. H. Hottinger
op zijn militaire  kaart  al  de naam Arendsbergen.  De enige  bebouwing in de buurt  was ’t  Zaandhoes  of  ’n
Zaandkotten, een huis en erf dat in 1832 eigendom was van landbouwer Gerrit Jan ten Bos. Nu woont hier
mevrouw Elfering-Bosman. 
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1838 Erve Bosman in de Zandbergen

’t Zaandhoes in de Losserse Zandbergen. De zandhopen lagen hier zo dicht bij de boerderij, dat je als je er
bovenop stond, in de schoorsteen kon kijken. In 1889 werd de toeristische wandelaar  die Losser  bezocht al
aangeraden ‘zijn tocht niet te staken, maar een bezoek te brengen aan de heuvels, die den oostelijken oever van
den Dinkel omzoomen’. En er werd gewezen op de ‘schoone vergezichten die men er geniet’.

In de Losserse Zandbergen op die zogenoemde Arendsbult of Arendsbergen, stond een van oorsprong militaire
politiebarak  uit  de Eerste  Wereldoorlog,  later  het  café  ‘Lossersche  Zandbergen’,  zoals te  zien op een oude
ansichtkaart.
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Café 'Lossersche Zandbergen'

Toen ik hierover eens nadere informatie vroeg aan een oude Lossernaar zei hij neerbuigend ‘Dat was de tent van
Ziel’. Op mijn vraag wie Ziel was kreeg ik als antwoord: ‘Dat was zo’n rooie uit Enschede’. Het bleek te gaan
om Wander Ziel, een vurig socialist en beheerder van ‘Ons Huis’ in Enschede. ‘Ons Huis’ was het socialistische
verenigingsgebouw, gelegen aan de toenmalige uitmonding van de Noorderhagen op de Oldenzaalsestraat, nu De
Heurne. Later was hier de bioscoop Metropole, dan warenhuis Xenox, nu in 2016 Allerlei.

Losser was overwegend katholiek in die dagen en de zuilen waren nog streng gescheiden. Over de zogenoemde
Socialistenslag uit 1894, waarbij de rode propagandisten uit het dorp werden verdreven, werd ongetwijfeld nog
veel gepraat. De politicus J.H.A. Schaper (1868-1934), een voorman van de SDAP en lid van de Tweede Kamer,
beschrijft in zijn boek ‘Een halve eeuw van strijd’, hoe hij op een verkiezingstournee begin jaren dertig, ook
Losser aandeed. Het hotel waar hij zijn redevoering moest houden zat vol, maar er hing een ijzige sfeer. De
katholieke geestelijkheid, toen nog duidelijk herkenbaar in hun zwarte soutanes met knoopjes van de hals tot de
voet, zat pontificaal in de zaal. Maar…één van hen stond op, zei: ‘U bent Schaper?’ en gaf hem een hand. En dat
ontdooide de sfeer. Hij kon zijn verhaal houden.

De Losserse Zandbergen waren in die tijd zeer geliefd bij de arbeiders uit Enschede, om daar op zondag aan de
oevers van de Dinkel te genieten van de mooie natuur. Getalsmatig wordt een klein strand, zoals op oude kaarten
en foto’s nog te zien is. In de gemeenteraad werd er in dit verband zelfs geschreven over ‘vele honderden’, die
op zondagmiddag naar Losser kwamen. Het was natuurlijk ook een prachtige locatie bij de oude Dinkellus en in
die bocht over gedebatteerd, want op het gebied van de zedelijkheid liet het daar veel te wensen over, aldus
enkele raadsleden. En dan wordt er ook nog bier geschonken. In 1920 komt er een verordening tegen het baden
in de Dinkel vanwege ‘toestanden welke uit zedelijkheidsoogpunt niet bestendigd kunnen worden’. Dit unieke
gebied zag er toen heel anders uit dan nu. De hoge begroeiing van tegenwoordig was er nog niet en men had
ongetwijfeld  uitzicht  naar  Gildehaus  en  Bentheim.  Toen  de  fiets  wat  meer  gemeengoed  was  geworden
verplaatste dit toerisme zich naar het Lutterzand, maar in eerste instantie was de trek naar Losser.
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Toerisme aan de Dinkel in de Losserse Zandbergen. De foto werd genomen in de buurt van de Tempen, een
meander in de rivier, de tegenwoordige dode Dinkelarm.

Het  was  oorspronkelijk  dus  Markegrond  en  vrij  toegankelijk.  Niet  is  bekend  wie  na  de  verdeling  van  de
Markegronden in de tweede helft van de negentiende eeuw, eigenaar van de grond is geworden. In 1925 wordt
de heer A. Wevers jr. eigenaar van de Zandbergen, maar ‘voorlopig zal de toegang tot het terrein vrij blijven’
aldus het krantenbericht. Vermoedelijk gaat het hier om A. Wevers jr. (1889-1960) een telg uit een Enschedese
horecafamilie met daarbij een steenkolengroothandel. Hij was later bestuurslid van de Oudheidkamer Twente en
tevens grondlegger van de bibliotheek van de Oudheidkamer.

In 1926 koopt de Twentsche arbeiderscoöperatie ‘Tot Steun in den Strijd’ uit Enschede een terrein van ongeveer
vijftien hectare, om daar een vakantieoord te stichten.  

1917, Gids voor Twente, Delden
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Als we kiezen mochten, waar we 't liefst wilden wonen, zouden we vast Delden niet vergeten. Wat natuurschoon

betreft, is zijn omgeving wel de parel van Twente en het landgoed Twickel heeft in ons vaderland zijn wederga

niet. Het stadje Delden is oud. Het wordt al in 1188 genoemd. Omstreeks 1320 is het om redenen van veiligheid

verplaatst waar 't nu is en met grachten omringd. Anno 1583 is Delden met kerk, toren en klokken door de ruiters

van Pruist verbrand en 't volgend jaar, toen 't weer opgebouwd was, nog eens door woeste ruiters in asch gelegd,

die meenamen "borger, buren, beesten". Anno 1655 op Hemelvaartsavond heeft een brand, "ins Mollers huys"

begonnen, 120 huizen met het Raadhuis verwoest.

Kasteel ’t Twickel

Dat was in donkere tijden van weleer. Nu is Delden een net en zindelijk stadje met mooie villa's hier en daar,

met een krans van tuinen in het rond, door een rondloopend pad omgeven. De spoortrein snort er langs. Er zijn

fabrieken: een katoen- en wolweverij, eene van kamgarendamesstoffen, een electrische deken- en wattenfabriek,

een koekfabriek met veel verzending naar Zeeland en Indië, maar die alle kunnen toch den indruk van landelijke

vrede in het stadje niet verstoren. 

Bij de Kerk te Delden
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Wel het meest ontvangt men dien bij de oude zware Herv. kerk met haar massieven toren; ze is bijna geheel van

Bentheimer steen en vooral achter mooi met klimop bedekt; het kerkhof is geheel door een muurtje omsloten met

een rooster aan den ingang. Rondom staan de pastorie en oude burgerhuizen. We staan op het kerkplein en

luisteren naar het gelui der klokken, die zacht zingen een droevig lied over een lid der gemeente,  die pas is

heengegaan. Het inwendige is even antiek en stemmig; de drie schepen zijn door zware gewelven gedekt; in 't

middelschip vóór 't koor is de fraaie bank van het huis Twickel. De heer is nog altijd collator en hem wordt het

armenzakje 't eerst gepresenteerd; dit ‘veurofferen’ bestaat ook nog in Almelo. Vele grafzerken dekken den vloer

en  in  't  koor  staat  die  van  den  goeden  heer  Frederik  van  Twickel  met  zijn  beeltenis,  levensgroot  en  in

wapenrusting erop gebeiteld. 

Boerderij in 't Twickelse bosch

Op de Markt staat een monumentale pomp of fontein, door een lantaarn gekroond en met leeuwenkoppen terzij,

uit  welke  een  waterstraal  komt,  als  men  den  handel  neerdrukt.  Op  de  voorzijde  leest  men  dit  opschrift:

"Dankbare  hulde van het  Bestuur en de Burgerij  van Stad-Delden aan Dr.  R. F.  Baron van Heeckeren van

Wassenaer voor de door hem in de gemeente aangelegde waterleiding. Nov. 1894." Een 16-tal standpijpen voor

algemeen gebruik  en tal  van  brandkranen  schonk de  baron  daarbij.   In  den  laatsten tijd  kreeg  Delden  ook

electrisch licht. Aan 't eind van het stadje, waar de straatweg naar Goor begint ligt de fraaie R. K. kerk met

slanken toren en schoon koperen doopvont. Er naast is het St. Elisabeths-Ziekenhuis, ingericht naar de eischen

des tijds, alsmede een R. K. school, terwijl aan de overzij een vrouwenklooster staat. 
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In 't Twickelse bosch

’t Hoogebrugje

Achter 't hotel "de Zwaan" en 't huis van den rentmeester Bitter komt men in de hoofdlaan van Twickel, die een

klein uur lang is en daarom ‘lange laan’ heet. Weldra staan we voor het oude, deftige zwaargebouwde kasteel

met zijn twee torens, uit de slotgracht oprijzend. Over de brug, geflankeerd door een paar kanonnen, komt men

op het ruime voorplein met gazon en bloemperken, met de stallen links en de koetshuizen rechts. Weer een brug

over de binnengracht en men staat aan den hoofdingang, waarboven een Renaissanceversiering met beeld werk :

Adam  en  Eva  bij  den  verboden  boom  en  de  Wijzen  uit  het  Oosten.  

In  dien  zwaren  vierkanten  toren,  links,  waren  beneden  de  gevangeniskelders  en  boven  de  rechtzaal  (nu

archiefkamer), toen de geduchte Drosten van Twente hier zetelden. Herman van Twicklo kocht in 1347 het huis
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Eijsink, iets noordelijker, en bouwde hier een zeer sterk slot. In 1550 kwam het goed aan de Raesfelts. Een

Goossen van Raesfelt  en zijn vrouw Agnes van Twicklo bouwden dit  kasteel.  In  1676 kwam het aan graaf

Wassenaer van Obdam en in 1831 door huwelijk aan baron van Heeckeren van Wassenaer, den vader van den

tegenwoordigen  bezitter.  In  die  5  1/2  eeuw  is  het  goed  steeds  overgeërfd  en  nooit  verkocht.  

Vorstelijk moet het kasteel van binnen zijn met fraaie beelden, schilderijen en antieke meubelen en vorsten zijn

hier ook gast geweest, zoo wel stadhouder als Koning Willem III. Wanneer men zich vervoegt bij den tuinman,

die een eind verder aan de Lange Laan woont, kan men het Park, achter het slot, bezichtigen (niet op Zondag). 't

Is een lustoord met zijn prachtige boomgroepen, die zich spiegelen in een langen bochtigen vijver, zijn laan van

zeldzame Oranjeboomen, zijn fraaie beelden (Diana en Apollo, e.a.) zijn Oranjerie, die in Juni getooid is met

roode en witte rozen, Later met clematis, zijn geschoren palm en taxus in allerlei figuren, het gezicht op den

achtergevel van 't huis met klimop getooid en over een brug; 't is alles een lust der oogen. Aardig is het gezicht

eener kudde van herten, die grazen in de groote wildbaan (20 H.A.); 's winters kunnen ze schuilen en worden ze

gevoed  in  den  hertenstal.  

Bij de Twickelsche bosschen
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Wintermorgen aan 't Kreeftengat, Twickel, Delden

De  groote  laan  volgende  tot  voorbij  den  hoogen  muur  om  den  moestuin,  komen  we  bij  een  geweldigen

granietsteen, die een opschrift draagt: .,Getrokken door 12 paarden ben ik uit Azelo gekomen, 23 Febr. 1845."

Misschien was dit zwerfblok eenmaal een heidensche offertafel of deksteen van een grafkelder uit den voortijd.

Over de laan zijn ruime weivlakten met boomgroepen hier en daar en achter deze verrijst majestueus het groote

bosch. De parkarchitect E. Petzold (1815-1891) had het goed begrepen, wat we lezen op een granietblok, tot zijn

aandenken: ‘de bijl is de ijzeren teekenstift bij deze kunst’; juist die vrije groene vlakten verhoogen het effect.

Wie daar ronddwaalt in die schemerige hallen van eiken, beuken, dennen op een heerlijken zomermorgen bij 't

zingen der vogeltjes, als de stemmen van merel en wielewaal klinken uit de groene diepten, die wordt een ander

mensch als in 't gewoel der wereld. Lang vergeten herinneringen duiken op, schoone fantasiën verrijzen in onzen

geest, 't is of de nimfen van het woud met zoete fluisterstemmen van de geheimen der natuur verhalen; langs de

gouden zonnestralen, die spelen door de kruinen, klimmen onze gedachten omhoog naar een ongeziene wereld

van luister en heerlijkheid. 

Weg naar Carelshaven
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Hotel Carelshaven bij Delden

Een boschpad rechts komt uit bij  Carelshaven, nu een modern hotel-pension aan den mooien straatweg naar

Hengelo, weleer een schippersherberg aan de Twickelsche vaart (sinds 1775). Die vaart is in 1771 gegraven op

last van Carel George van Wassenaer, om het hout zijner bosschen te kunnen afvoeren naar de Regge. Naar hem

en  naar  de  haven,  nu  de  kolk  van  een  houtzaagmolen,  werd  de  bijgelegen  herberg  zoo  gedoopt.  Van  de

scheepvaart is niet veel gekomen, maar Carelshaven werd later een beroemde uitspanning. Wondermooi is hier 't

uitzicht op het bosch. Wanneer men tegenover de tuinmanswoning den weg naar Borne inslaat, komt men al

gauw, waar de Azelosche beek en de Twickelsche vaart uit het bosch komen; rijzige dennen overwelven daar

een eind weegs den weg. Linksaf komt men in de buurtschap Azelo, om haar landelijk schoon beroemd, en 't

eerst aan den bekenden watermolen. In Azelo had men vroeger nog een paar havezathen, Dubbelinck en Graes,

nu  boerderijen.  

Watermolen bij Azelo
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Bij den Watermolen van Azelo

Rechtsaf dwaalt men door de mooie buurtschap Buren, ook door Petzold veel verfraaid. Aan den Bornschen weg

in de hei ligt een kerkhofje, waar een hardlooper van den heer van Twickel moet begraven zijn, die in 1799 als

spion werd doodgeschoten. 

De Heilige Boomen in den Esch

Bij den tuinmanswoning den grintweg links afslaande, zien we weldra den Deldener esch als een zachtglooiende

heuvel voor ons. 't Is vruchtbare grond en de kern is tertiair. Bij 't graven der Twickelsche Vaart stiet men aan

den  weg  naar  Almelo  op  leembeddingen,  waarin  zeeschelpen,  haaientanden  en  wervels  van  zoogvisschen

gevonden werden en men was niet weinig verwonderd, dat op deze hoogte eens de zee golfde.  Daar staat de

sierlijke watertoren voor ons. Niemand verzuime dien te beklimmen. Een trap van 179 treden brengt ons naar

boven, op 't laatst door het groote reservoir heen; met een huivering zien we neer in den diepen bak, waarin 't

water door de breking van 't licht groen lijkt. Op het plat, 45 c.M. hoog, verlustigen wij ons in het mooie uitzicht:

de kleurige vakken van velden en tuinen, het stadje als uit een bouwdoos opgezet, de torens en heuvels in 't

verschiet en de rookwolken der Twentsche fabrieken. Ginds zijn de heilige boomen, zware eiken, waar Lebuïnus
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al zou gepreekt hebben. Daar kronkelt de grintweg naar Bornerbroek en Almelo. Rechtuit voert een zandweg

naar Deldenerbroek en Enter; in Deldenerbroek is 't kasteel  Backenhagen met grachten en geboomte rondom;

toen Johan de Bake, eigenaar dezer havezathe, huwde met Anna Hagen, zijn ook hun namen gehuwd. 

Wiene bij Delden

Stoelenmatter bij Wiene

Andere buurtschappen van Ambt-Delden zijn Bentelo, Wiene, Zeldam en Hengevelde alle met mooie bosschen

en schilderachtige hofsteden met zware eiken, door de heeren van Twickel met veel piëteit gespaard. "Algemeen

staat de bewoner van Zeldam als zonderling bekend", lezen we in een boek van 1841.

Naamgeving 

1811  Familienamen  kwamen  van  boerenerven.  Leferink,  Ter  Huurne,  Ottink,  Roerink,  Ter  Braak,

Eijsink,  Molenkamp,  Te  Lintelo  en  Hilderink,  zomaar  een  willekeurige  greep  uit  typisch  Haaksbergse

familienamen. Niet iedereen zal zich ervan bewust zijn dat deze namen al eeuwen oud zijn en afgeleid van

boerderij- of erfnamen. In iedere buurschap staan boerderijen waarvan de oorsprong als boerenerf terug gaat tot

ver in de middeleeuwen.  In Twente en de Achterhoek hebben veel van deze erfnamen de uitgang "ink", die

"behorend tot" of "zoon van" betekent. Deze erfnamen zijn in Twente bepalend geweest voor de familienamen.
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Haaksbergenaren met bovenstaande familienamen kunnen er bijna zeker van zijn dat het stamerf of de boerderij

met hun familienaam hier is te vinden. De erven Ter Huurne (Huurneman), Roerink en Hilderink (de Hilder)

liggen in Buurse, Leferink en Eijsink in de buurschap Eppenzolder, Ottink in Stepelo, Molenkamp in Holthuizen

en Te Lintelo in Brammelo. 

Er is nog iets opmerkelijks qua naamgeving in Oost-Nederland. De naam Molenkamp bijvoorbeeld is afgeleid

van het erve Molenkamp. Maar dat wil niet zeggen dat een verre voorvader in rechte lijn ook Molenkamp heette,

want kinderen konden vroeger de familienaam van de moeder meekrijgen. Het ging hier echter niet om een

bewuste keus. Mensen ontleenden hun achternaam aan de boerderij waar ze woonden of geboren waren. Als een

man introuwde op een boerderij waar als opvolgster alleen een dochter was, kreeg hij dus de familienaam van

zijn vrouw en dat gold ook voor hun kinderen. 

Ook bij verhuizing kon de familienaam wijzigen. In 1811 zou er een einde komen aan de typische wijze van

naamgeving in Oost-Nederland. 1 jaar eerder was Nederland ingelijfd bij Frankrijk, dat toen onder het bewind

stond van keizer Napoleon Bonaparte. Dat leidde tot de invoering van de Franse wetgeving, zoals een burgerlijke

stand. Vanaf dat jaar moest elke geboorte, elk huwelijk en overlijden worden geregistreerd op het plaatselijke

gemeentehuis. Voor die tijd had deze registratie voornamelijk plaats in kerkelijke registers. De invoering van de

burgerlijke  stand liep iets  voor op de invoering van de geslachtsnaamaanneming.  Op grond van keizerlijke

decreten uit 1811 en 1813 waren alle inwoners verplicht hun achternamen te laten registreren. Wie geen vaste

achternaam had, moest er een aannemen. In Twente hadden de meeste mensen wel een familienaam, maar deze

kon nogal eens wisselen. Vanaf dat moment behield een man zijn eigen familienaam als hij op een erf introuwde

of naar een andere boerderij verhuisde.

In 1813 verdween Napoleon van het toneel. Nederland werd een koninkrijk onder koning Willem I van Oranje-

Nassau. De wisseling van namen gebeurde vanaf dat moment weer als vanouds. Uiteindelijk werd in 1825, na

een streng Koninklijk Besluit, de bevolking nogmaals opgeroepen een vaste achternaam aan te nemen. Toch kon

het hier ook na 1825 nog voorkomen, dat er van naam werd gewisseld. De invoering van de trouwbrief en later

het trouwboekje zou uiteindelijk een einde maken aan de geschetste naamswisselingen, die kunnen leiden tot

ingewikkelde familiepuzzels. Vanaf 1811 was het min of meer vanzelfsprekend dat kinderen de achternaam van

de vader dragen.  Sinds 1998 kunnen ouders zelf kiezen welke achternaam hun kind zal dragen;  die van de

moeder  of  die  van  de  vader.  Het  aanhouden  van  de  familienaam van de  moeder  was  hier  vroeger  ook al

mogelijk.

Bernard Laarman uit Geesteren (Borculo), die in de Franse tijd huwde met erfdochter Maria Boink op het erve

Boonk of Boink te Eppenzolder, bleef vanaf die tijd gewoon Bernard Laarman. Was Bernard echter een ½ eeuw

eerder gehuwd, dan hadden de families Laarman in Haaksbergen nu hoogstwaarschijk Boonk of Boink geheten.

De erfnaam werd vanaf die tijd wel als bij-of huisnaam voor de familie gebruikt. Zo was Jan Laarman (1918-

1993), de boer op het erve Boonk, in de volksmond bekend als Boonk-Jan en zijn broer de loonwerker Gerard

Laarman (1919-2007) als Boonk-Geerd.

In 1720 trouwde Jan Laink uit Vreden met erfdochter Grietje Grobbink uit Buurse. Grietje was de dochter van

landbouwer Harmen Grobbink en Berendje Welp op het erve Grobbink (Alsteedseweg 42). Jan Laink werd door

dit  huwelijk  boer  op  het  erve  Grobbink.  Zijn  kinderen  heetten  Grobbink  en  Jan  Laink  werd  hierdoor  de

stamvader van de huidige families Grobbink in Haaksbergen. Jan's vrouw Grietje had overigens een broer Jan.

Waarom hij niet de opvolger werd op erve Grobbink? Om de doodeenvoudige reden dat hij trouwde met de

erfdochter van erve De Ros in Markvelde. Jan Grobbink werd hierdoor Jan Ros en is de stamvader van de

families Ros in Haaksbergen en St. Isidorushoeve.
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Krentenwegge

In Almelo hechtte de arbeidersbevolking sterk aan het in ere houden van het geven van geboortebrood op een

lange plank. Niet alleen gebeurde dit volgens oeroude traditie bij de geboorte van het eerste kind, mar ook bij

alle volgende kinderen. Daarmee werd de goede kameraadschap tot uiting gebracht. Dit ondervond  W. Jung,

machinist bij de spoorwegen, in 1922, toen hij de gelukkige vader werd van zijn dertiende kind. Het brood had
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een lengte van drie meter en twintig centimeter, was een halve meter breed en tien centimeter dik. Het brood

woog hondedvijftig pond. Op een mooi versierde wagen, getrokken door een pony, begeleidt door een groot

aantal mensen, werd dit feestbrood naar de vrouw van de machinist gereden. Eerst hadden de collega’s de vader

in de remise, na een toespraak, de megawegge aangeboden.

1922, de megawegge wordt onder grote belangstelling uit de wagen gehaald.

Herkomst Twentse namen

Er zijn talloze namen overgeleverd, verzameld in het Altdeutsches Namenbuch door Ernst Förstemann (verder te
citeren als Först.) en die bewijzen dat de Germanen alleen voornamen kenden. Ze bestonden uit twee delen,
waarvan elk oorspronkelijk een duidelijke betekenis had. Enkele namen zijn tot op heden in de oorspronkelijke
vorm bewaard gebleven, zoals Hildebrand. De naam gaat terug op de germaanse stamwoorden HILDI "strijd" en
BRANDA "zwaard", en betekende dus "strijdzwaard". De man die zo'n naam droeg was zo sterk en slagvaardig
als een zwaard, of z'n ouders gaven hem die naam in de hoop dat hij deze eigenschappen zou verwerven. Evenals
tegenwoordi,{! werden de namen in het dagelijks verkeer verkort, en kon Hildebnv1d naar verkiezing Hilde of
Brand genoemd worden. Beide namen bestaan nog, de eerste als Hildo voor mannen, als Hilde voor vrouwen,
terwijl Brand ( t) als voornaam zelden, maar als achternaam veelvuldig voorkomt. 

Een ander bekend namentype is dat op -hard, afgeleid van HARDU "sterk". De Germaan zag zijn kinderen graag
zo  ste~k  als bepaalde dieren uit zijn omgeving, zoals de beer,  de ever,  de wolf, en gaf ze namen, waarvan
Bernhard, Ever hard en Wolf hard zijn afgeleid, of zo sterk als een speer, vandaar Gerhard, van GAIRU "speer".
Een variant  van  GAIRU was  GAISU "werpspeer"  en  daarvan  stamt  de  naam  Geesink. Over  het  algemeen
getuigen de namen van bewondering voor strijd en wapenen, maar de Germanen, die beschaafder waren dan men
vaak aanneemt, waardeerden ook andere eigenschappen. Hij, die mild was, gul in het geven, ontving een naam,
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waar het huidige Gebhard nn stamt, van GIB "gave , m Duitsland een gewone voornaam. In Twente kennen we
een variant: Kiphardt. De oorspronkelijke g en b zijn verscherpt tot k en p, en de i van GIB is bewaard gebleven.
De naam is afgesleten tot  Kipper,  en met de s van de tweede naamval ontstaat  Kippers.  Ook deze naam werd
verkort, tot Kip, nu een bekende familienaam, maar dat die eenmaal een voornaam was, blijkt uit het Burgerboek
van Ootmarsum, p. 48, waar we anno 1539 lezen: "Yn den solven jaer ys in unse borgherscop gheghan  K yp
Herman van Wllse (Ulsen) ". 

Bekijken we nu de oudste twentse namen, zoals die voorkomen in de goederenlijst van het Stift Werden van
omstreeks 900 2), dan blijken de namen van de erven of hun bewoners nog vrijwel volledig van het germaanse
tweedelige type te zijn. Van die 40 erfnamen zijn er vier tot op de huidige dag bewaard gebleven : uuilger 1475 :
Wiggering 3)  Hari  Haer  Crucilo  Crucelo  Fletharrothe  (Schulte tot) Vlederen Nu: De Wigger,  Lonneker Het
Haarman, De Lutte Kruisselt, De Lutte Scholte Fleer, De Lutte In  zmilger herkennen we de elementen VILJA
"wil" (waarvan ook Willem stamt) en GAIRU "speer'', zodat de naam ongeveer betekent "hij die de speer wil
voeren". Wigger is hiervan een verbastering, maar kan ook teruggaan op VIGA "strijden" en HARDU "sterk'',
dus "de krachtige strijder'', waarvan ook namen als Wiegert, Wiegerink afgeleid zijn. Hari gaat terug op HARJA
"leger, volk" (vergelijk het duitse Heer), terwijl Crucilo en Fletharrothe geografische namen zijn, verwant aan
Kruis en Lo (= bos), en Vlier en Rode, d.i. gerooid bos.

In Hilten woonde Hathmnar, een naam uit de elementen HA THU "strijd" en MARU "vermaard", dus "hij, die
vermaard, beroemd was in de strijd". In 1475 zijn er in Twente verscheidene erven, die deze naam in verbasterde
vorm dragen, en waarvan familienamen stammen : Hademering Hademering Hademering 1601 : Haimer 1644 :
Hammeringh 1495: Hamering
Nu : Hamer, Geesteren ( 0) Heimerink, Bekkum De Haimer Twekkelo.

Er bevindt zich onder deze erfnamen uit 1900 nog geen enkele ingnaam, maar dat wil niet zeggen dat ze toen
nog niet bestonden. Integendeel, de namen van de marken uit dezelfde lijst vermelden:  Baningi  (Beuningen),
Loningheri  (Lonneker),  Hasongen  (Hezingen),  Daginghem  (Denekamp) en  Brakkinghem  (Breklenkamp).  De
uitgang ing is niet specifiek Twents, maar komt in het gehele germaanse taalgebied voor, vooral in het saksische
en angelsaksische deel. De betekenis was oorspronkelijk:  "zoon van",  zoals nog blijkt uit de Angelsaksische
Kroniek, waarin het volgende geslachtsregister voorkomt : "Aethelwulf waes Ecgbrehting  (=  zoon van E.) ;
Ecgbryght waes Ealhmunding; Eelhmund waes Eafing; Eafa waes Eopping; enz.", terwijl in een vertaling van
het Nieuwe Testament, Lucas 3, 24 gesproken wordt van: "Leving (= zoon van Levi) en Nathaning ( = zoon van
Nathan) ". Geleidelijk wordt de betekenis van ing vager en moeten we eerder denken aan: "afstammeling van" ,
of "behorende tot de familie of het gevolg van" , gehecht aan de naam van een aanzienlijk man. Zo ontstonden
namen van koningshuizen als de Carolingi,  later de Karolingers, van Karel de Grote. Ons Beuningen was dus
oorspronkelijk  Baningi  (1  475  Boninge).  De  i  aan  het  eind  duidde  de  tweede  naamval  aan,  en  de  naam
betekende: " (de nederzetting) van de lieden uit het gevolg van Bano of Bono" , een naam, die als Baan of
Boon(e) nog voorkomt. Loningheri kan afstammen van het germaanse LUN, waarvan de betekenis niet vaststaat,
maar dat iets met de maan te maken kan hebben (vgl. Lat.  luna).In 1457 vinden we in Bekkum Loening  5) ,
1475: Loning (SR 48) , nu :Lonink.

Daginghem  en  Brakkinghem  hebben als tweede element  hem,  dat in zovele plaatsnamen voorkomt (Arnhem,
Bentheim)  en  nog  bestaat  als  heem,  heim,  home.  Het  betekent  "woonplaats"  ;  Daginghem  was  dus  de
"woonplaats  van  de  volgelingen  van  Dag,  van  de  stam  DAGA  "  dag"  .  In  1475  heette  het  dorp  echter
Deghenincham, en dat wijst op de naam Degen, van THEGAN "krijgsman" . Brakkinghem is van Brakka, de wel
zeer verbasterde afleiding van de stam BERHT A "schitterend" , waar het woord berk en het Engelse bright van
stammen. In de vorm brecht, bert komt het in talloze namen voor: Albrecht, Albert, Bertha, terwijl van de vorm
Brak  namen als Prak en Prakke(n) stammen. In Engeland vinden we plaatsen van  dezelfde namen afgeleid:
Brackley  (1230  Brack eley)  in Northamptonshire; ley = lo, dus: het bos van Bracca; en in Buckinghamshire:
Dagnall (1196: Dagenhall ) , d.i. de Hall, het huis van Daegga.

In de Middeleeuwen zijn de ing namen volledig ingeburgerd, vooral als boerderij namen. De betekenis van de
uitgang  is  ongeveer  geworden:  "behorend  aan'',  maar  ook  "  afkomstig  van"  .  Zo  vinden  we  in  1275  in
Zuidholland "Johannes dictus  W estfalinc",  en in 1284 heet een man in Dordrecht kortweg: ,,  Westfalinc" B).
Overigens zijn de ing namen echter in feite geografische namen geworden. Iemand die Wilmink heet, kan een
voorvader Willem gehad hebben, maar waarschijnlijker is dat z'n voorouders in een of andere hoedanigheid op
het erve Wilmink gewoond hebben, dat zelf zijn naam weer dankt aan de eerste eigenaar Wilhelm, uit een zeer
grijs verleden. Een voorbeeld uit BO 27: "Gheriit Veldinc van Roetmen ( = Reutum) "  maar op p. 28: " Coep de
Scroder  van  Veldinc".  Gaat  men  de  ing  namen  uit  BO  na,  dan  blijken  ze  vrijwel  alle  als  erfnamen  rond
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Ootmarsum voor te komen en zijn het gewone achternamen geworden. BO 26: ,Gheriit johanszone  Vrilinc' ;
32: ,Dideric Gerdes soene W eversinch' .

Ook  werd  de  uitgang  gehecht  aan  veldnamen:  BO  29:  "Fenne  Nyenberginc;  SR  3:  Heyvelding  (Noord-
Deurningen); 1381 Overesschinc SB 223; 1475: Averesking SR 27, nu: Averes (Dulder) ( = over de es); 1343:
Strodink1 nu: Stroink (Enschede), van strooi ( = moerassig land B); 1461: f ijenck SB 245, 1475: Tygink SR 108,
nu: Tijman te Wilsum, van Tij, Tie = de gerechtsplaats in het dorp, waarvan namen als Tijink, Tijert, ten Thye,
Tijhuis stammen. Verder werd de uitgang gehecht aan namen die funkties en titels aanduiden, zoals burggraaf,
ridder, bisschop en heerschap : 1475: Borchgreving Tilligte nu :  Borggreve 1312: Ridderinck Hilten SB 244 des
Riddershuis.

Vooral die van bisschop en heerschap vallen hierbij op. 1 1461 Hof te  Bijscopinck  Wilsum 1475 De Hoff  to
Bisping nu: Schulte-Bisping 2 1460 Bisscopinghoff  Oldenzaal 3 1473 Biscopinck erf Hengelo (G.)  (Bispink)  4
1298 Buscopinc nu : erf Bisperink Diepenheim 1578 Byspinck 1601 Bispinck Hetzelfde type komt in Engeland
voor : (voor de lOe eeuw): Biscopingdene ( dene dal) en: SB 245 SR 108 SB 222 SB 265 10) 1086 Biscopescote
Bedfordshire  Nu  :  Biscott  6)  1086  Biscopham  Lancashire  Bispham  6)  Al  deze  namen  kunnen  duiden  op
bezittingen van een bisschop, maar in het Oud-engels was Biscop ook een voornaam. Daar in Nederland en
Duitsland Bisschop en Bischoff  als achternamen voorkomen, is  het niet  onmogelijk dat ze ook eenmaal  als
voornaam in gebruik zijn geweest. Voor de beide Engelse namen is dit de verklaring; voor de Twentse erven is
het meer bevredigend aan een eigennaam te denken dan aan het ambt van bisschop met uitzondering wellicht van
de Bisschopshoven te Oldenzaal en Wilsum. Dat in Duitsland Bisschop en Bischoff als achternamen voorkomen,
is het niet onmogelijk dat ze ook eenmaal als voornaam in gebruik zijn geweest. Voor de beide Engelse namen is
dit de verklaring; voor de Twentse erven is het meer bevredigend aan een eigennaam te denken dan aan het ambt
van bisschop met uitzondering wellicht van de Bisschopshoven te Oldenzaal en Wilsum.

Hiervan  dus  de  familienamen  Heesink,  Heersche,  Herspink,  Heespink.  Later  werd  de  uitgang  -ing  vaak
verwisseld met -man, zonder veel systeem, wat wel bewijst dat men beide beschouwde als plaatsaanduidende
elementen. Een goed voorbeeld is : 1475: ther  Bruggen;  1499:  Brugge;  1599:  Brugginck;  1601:  Brttggeman;
1604:  Brugginck;  1733, 1790, en nu:  Brugger!   Zoals in het werkwoord  ho1tden  de d in de spreektaal vaak
wegvalt, zo is dat ook gebeurd met de d voor de uitgang ing : 1475 Oding Lemselo, Zenderen nu: Oonk Oding
Herike Etmk Uding Woolde, Hengevelde Uzmk Odeling. Oele , Stroding Enschede Smeding Smeding Roderding
Swedering. Volthe, Bentelo, Driene, Enter, Losser, Brammelo, Olink Stroink
Strezmk Smeenk Smeink Soerink Sweerink Zweerink. Van enkele is de oorsponkelijke persoonsnaam herkenbaar,
zoals Udo en Zwier,  die nog bestaan.  Smeding  is  van  Srnid,  dat in het  Germaans een voornaam was, stam
SMITHU. De familienamen Smit(s), Schmidt, Smeets gaan meestal op die voornaam terug.

Hier volgen nu nog enkele merkwaardige namen op ing. Zeevalk ( ink). Deze naam heeft noch met de zee noch
met een valk iets te maken. In 1381 was er een erve Segevalkinck bij Zelhem (SB 281), en hierin schuilt de naam
Segevalk,  waarvan  het  germaanse  origineel  was  Siguwalh  (Först  1331),  uit  de  elementen  SIGU  "zege"  en
VALHA "vreemdeling'',  een voor ons onbegrijpelijke combinatie. Van dit SIGU zijn diverse Twentse namen
afgeleid,  zoals  Zegger!  (Sigihard),  Zeggelt  (Sigibald),  Zeggelink.  D1tbbelink  (nu  vaak  Dubbelman)  1401:
Dubbeldinck  Noord-Deurningen SB 207, van germ. THIUDA "volk" en BALDA "moedig" (Ned. boud, Eng.
bold). De betekenis was dus ongeveer "volksheld". Van THIUDA zijn talloze namen afgeleid: uit Theudomar:
Dit- 1nar, Timmer; van Theuthard: Dieter, Deters; van Teudeling (9e  eeuw, Först 958): Teutelink.

Hobbelink  (1188:  Hubolinc:  Delden)  komen  uit  Hun!  "Hun  (de  volksstam)  of  jonge  beer"  of  van  Hugu
"verstand", en Balda. Hiervan ook: Humbold, Hobbel(t), Hobbelen. 

Cuckink.  1380:  Cuckuc  (SB 231),  erf  bij  Ootmarsum,  1554:  Kuckes  Hoes,  nu:  Kuks.  In  BO herhaaldelijk
vermeld: 29: Ghese Kuckukes; 36: Locke Evert Kuckes wyff (1440): 44: Lynryc Kukesz (1511). Bij Lochem lag
in 1336:  Kukesgore,  erf SB 267. De naam gaat terug op GUG "reus", waarvan andere afleidingen zijn: 1475
Kokeling (Nutter), nu: Kokkelman SR 16, en namen als Kok(s) , Kuiken, Guikink en Koek(oek).

Rikkenspool  2 Rikman  3  Riekeman  4 Rikker!  5  Ribbelt 147 5 Rickmenspol Ryckmanning Rikering Rickerding
1316 Rybboldinch Fleringen Noord-Deurningen Beuningen Berghuizen Enschede.  Het eerste element van deze
namen is RICJA "machtig vorst", met als tweede deel resp. -man  -hard (3,4) en -bald (5). Het komt als tweede
element voor in de naam Henrik (van HaimI "heem"), dus de heerser van het heem, en Frederik "hij die krachtig
de  vrede  bevorderde".  Naast  Rikker!  staat  Richard,  vaak  ten  onrechte  voor  een  Franse  naam  gehouden.
Merkwaardig is  de overeenkomst tussen  Rikmanspoel  en het Engelse  Rickmansworth  in Hertfordshire.  1198
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Rickmaresworth  (worth  =  boerderij) 1364  Rycmerspole.  In  beide gevallen is de r van  -mar  in de n van  -man
overgegaan..

 Wibbelink  1475  Wibboldinck  (Vasse),  1644:  Wigbelink1  later  Wigbeld  SR 14,  uit  Viga  en  Balda,  dus "de
moedige strijder". Van dit Viga stammen  ook af Wieger, Wiecherink, het Friese Wiegersma, Wiegman, Wiegink
(1475: Wichmanning1 N.-Deurn. Wegink. 

Köster  Gammelke 1385  Costering  SB 223  Kostering  Wilsum 1475 Deze naam zal met  koster  als beroep wel
niets te maken hebben, maar kan ontstaan zijn uit  kot.reter,  dat is iemand die op een kotte of kate "zit", d. i.
woont. De Nederlandse vorm was kaatzitter;de betekenis is gelijk aan ten Kate. De uitgang -ster is dezelfde als
de Friese -stra, die aan plaatsnamen gehecht wordt. Stienstra is iemand afkomstig uit Stiens 11). Er heeft echter
ook een voornaam Gotser bestaan, afgeleid van GAUTA, naar het volk der Goten.

Zoals in het begin al vermeld is, zijn een aantal ing namen van bijbelse oorsprong. De naam Jozef vinden we in
't Joost Tubbergen, Geesteren 1475 : Thyozing  Thiozing 't Josink Usselo, Zenderen Thiozing Thyosing 't Jasink
Buurse Tiozing. De t van de middeleeuwse naam is het lidwoord dat aan de volgende naam is gehecht. Jasink is
een voorbeeld van de spelling met a voor o, die we vaker in het Twents aantreffen: aver1 voor over- in: Averes,
Averdijk, Avercamp.

Abraham en Adam treffen we in :  Braam,  Groot Agelo  Damink  Wilsum 1475 :  Abrahaming  1385:  Daming
Adamyng  Stephan,  Petrus  en  Jordanus  in  :  Stevelink  Klein  Agelo  1475:  Stevening   Steve/man  Stevel  man
Peterman Jeunink Beuningen De Lutte De Lutte Stevening Petryng /ordening 1382: Iordaninc.

Gaan we de oude vormen na, dan is er een andere mogelijkheid. 1381 Bosewinkele erf Goor. 145 7 Boesewijkele
Boesewinkel 1475 Bozewinckel 1495 Boeswinckel. De vorm met -wijkele wijst op een Germaanse naam afgeleid
van VIGA "strijden" : Wigilo Wikelo Wikelin. Het inlassen van een n komt meer voor: Först. Hludovincus naast
Hludovicus (Lodewijk) Först 1578 achtste eeuw Först idem Först tiende eeuw  vermeldt: en de beide volgende
erfnamen geven een illustratie uit een latere tijd: 1398 dat  Vincker  erf Enschede  Vykering  nu de Vieker 1545
Wicker  1381 Wijchkel  erf te Gerner op ten  Winkel  (Dalfsen) De germ. naam Buozwini,  Först. 332, kan tot de
verwisseling bijgedragen hebben. De naam, waarvan Boswinkel afgeleid is, kan dus betekend hebben: "de boze (
= vijandelijke) strijder". Over het algemeen behoren de winkel  namen tot de geografische: het woord betekent
"hoek",  maar  voor  sommige zal  men eerder  bij  de  persoonsnamen moeten zoeken.  Een ander  voorbeeld  is
Gooswinkel van Goswin, en hiermee vergeleken de erfnamen : 1381 Goessenynch erf Albergen Gosemink 1312
Goeswinninck erf Tubbergen persoonsnamen moeten zoeken. Een ander voorbeeld is Gooswinkel  van Goswin,
en  hiermee  vergeleken  de  erfnamen  :  1381  Goessenynch  erf  Albergen  Gosemink  1312  Goeswinninck  erf
Tubbergen.

Vergelijk  met  deze  laatste  in  Engeland  :  Wilcote  Oxfordshire  1200:  Wivelicote  Ekwall.  De  geografische
familienamen duiden aan waar de drager oorspronkelijk vandaan kwam. We hebben al gezien dat de  ing  in
namen in feite erven aanduiden en dus geografische namen geworden zijn. Duidelijk blijkt dit uit de naam ten
Hammink..  Het  eenvoudigste  is  als  men de  naam zonder  enig  voorvoegsel  draagt  :  Enschede  (uitgever  in
Haarlem), Goor, naast van Goor. In het Nederlands vindt men het voorzetsel van voor de plaats- of veldnaam,
dikwijls gevolgd door het lidwoord: van Delden, van den Berg, van der Horst, van 't  Spijker. In het Twents
vinden we in plaats daarvan de voorzetsels  te  (Kief te),  ten  (Berge),  ter  (Horst). In de Middeleeuwen was de
spelling vaak  the, then  (Berge),  ther  (Maet), waar door ze hun verwantschap tonen van  tho, thon  en  thor.  De
volgende voorbeelden ontlenen we aan  : Dyrcinck  tho  Enschede dat huijs  to der  Lunenborgh domus tho der
Wedemshove dat hus tor Wedemhove de Bol ten thor Hof stede  donum dct. thon Damme thon Varwerke Een
enkele keer vinden we ten Seende erf Tun sende tun voor ten: Elsen 1489 1350 1280 1338 1302 1338 1381.

In  een paar  huidige namen is dit  oude voorzetsel  bewaard gebleven:  Thorbecke (  =  ter Beeke),  Thomberg,
T(h)ombrink, Thombroek. Wanneer men de klemtoon op de eerste lettergreep legt  wordt de oorspronkelijke
betekenis  geheel  duister.  Een  voorbeeld  met  to  is:  to  Bokholt.  Soms  vinden  we  dezelfde  plaats  ietwat
verschillend aangeduid: te Lintelo
en  van Lintel.  In  de eerste zien we het Twentse voorzetsel gevolgd door de officiële naam, in de tweede het
Nederlandse voorzetsel gevolgd door de naam in de plaatselijke uitspraak. Dit geldt ook voor: van Hengel. Vgl.
1475: Albert ten Hengelo. 

Deze voorzetsels vinden we voor talloze woorden die typisch kenmerken van het landschap aangeven : ten
Heuvel,  ten Brink,  ter Horst, ter Beeke,  enz., waarvan de betekenis duidelijk is.  !yfaar  heel  vaak volgen er
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woorden, waarvan de betekenis ondoorzichtig is, deels omdat het woord in de algemene taal niet meer voorkomt,
deels door verbastering. Een voorbeeld
van het eerste is: ter Schegget. 1494 ten Schegde Almen, 1494 Schegdet Verwolde Het eerste element scheg is
een bosje, is overgebleven, nu: Scheggert, nu: Scheggetman, dat na rooiing van een groter woud

Een voorbeeld van het tweede is: ter Keurst. Dit was de naam van een erf bij Ypelo dat in 1381 heette: Co( e )
horst SB 240. Vreemd lijkt ook Slettenhaar, Slettenaar ; dit is een haar (d.i. een hoogte) met sletten (tw. Slêet) =
elzenhout begroeid. 14). In NGN VII heeft H. J. Moerman in een artikel Oostnederlandse Plaatsnamen talrijke
toponymische elementen verklaard. Soms is de n van ten aan de volgende naam gehecht zoals te Napel en van
Nahuis. Van de eerste is de ontwikkeling te volgen in de Protocollen van het Schoutambt Vollenhove. 15). 1621
Egbert Hendricx ten Apel 1681 Egbert Tymen ten Naepel 1683 Egbert Tymen ter Napel Nahuis kan afgeleid zijn
van het Duitse Ahaus, of van het erve Ahuis (Noord-Deurningen): 1381 Ahuijs, Nahues.

Een germaans woord Tun, "omheining" bestaat in het Nederlands als tuin, in het Duits als zaun, in het Engels als
town.  In  Engeland  komt  dit  woord  in  de  vorm  ton  in  talloze  plaatsnamen  voor:  Bolton,  Darlington.
Oorspronkelijk betekende het: een omheind stuk grond, later: boerderij. Het eerste element duidt vaak het dier
aan, waarvoor de omheining diende: Cal verton, Cowton, Lambton, Shepton · (schaap),  Swinton (zwijn). In
Twente  vinden  we  één  naam  die  aan  dit  patroon  beantwoordt:  Sogtoen.  1475:  Suchtuen  SR  30.  Such  is
middeleeuws Twents voor zeug; de naam Sogtoen komt dus vrijwel overeen met het Engelse Swinton 16). Twee
andere toen namen zijn Toenman, Toenink Groot Agelo 1277: Ostertun 1475: Oestertuen Nostertoen Geesteren
(0.) 1750 Een ander bekend element is goor. Het betekent: moerassig land; in samenstellingen duidt het eerste
element vaak de bezitter aan: Gosensghoer land bij Lochem 1380. Twee andere zijn onherkenbaar afgesleten tot
Bolscher,  Bornerbroek.  Hiervan  de familienamen :  van,  op  Kaamscher  Holthuizen bij  Haaksbergen,  1385:
Bolghesgoer  1475:  Boltscher  het  Bolscher,  ten  Bolscher.  1188:  Kamniesgore  Camesscher.  1475:  Dat
Kammescher. De naam Worm goor komt van een erf bij Raalte: 1381 W ermegoer, Wormeghe. Worm = slang.

Wibbelink 1475, Wibboldinck (Vasse), 1644: Wigbelink, later Wigbeld. De naam komt van Viga en Balda, en 
betekent dus "de moedige strijder". Van dit Viga stammen ook af Wieger, Wiecherink, het Friese Wiegersma, 
Wiegman, Wiegink (1475:  Wichmanning.  Noord Deurningen en Wegink.

Tenslotte een speciaal  type Twentsche namen, waarvan het  eerste  deel  de plaats aanduidt  en het tweede de
rersoonsnaam : Schopbarteld, Sch11urhann es, Timmerarend, Heetjans (heet = heide), Hasselerharm (Harm van
Hasselo?) Hierbij zou, volgens een artikel in het Hengelosch Dagblad (1963) ook horen: Esrein, nu een straat in
Hengelo, eens het erf van Rein op de Es. Het type bestond al in de veertiende eeuw : 1356 Konincpeter (Petrus
vom Hofe Konninc) Bocholt (Seppeler 15) 1380 Bernt vor dem Holte 18) 1488 Holtbartold

Het Twentse gebied bevat een schat aan oude namen, die nog onvoldoende onderzocht en verklaard zijn, en
waarvan de studie, zoals wel gebleken is, vaak tot verrassende resultaten kan leiden. Bron: Twentese taalbank.nl.

Erve Scholte Lubberink, Denekamp 
1395 

Erve Scholte  Lubberink  aan de  Dorpsstraat  in  Lattrop  (Lattorpe) wordt  al  in  1395 genoemd.  Dit  erf  in  de
Bossemhook staat vermeld in het schattingsregister 1475. Omstreeks 1600 wordt eigenaar Denum genoemd. Het
was een leengoed van het Huis Putten. Van 1632 tot 1799 was het eigendom van Huis Breklenkamp. In 1799
volgde verkoop van het erf aan Harm Hendrik Beernink (ofwel Scholte Lubberink) en tegelijkertijd aan Jan
Hendrik Stokke (ofwel Tijscholte) het toen afgesplitste erf Tijscholte. In de zeventiende en achttiende eeuw heeft
erve Scholte Lubberink als schuilkerk gediend voor de katholieken. De huidige eigenaar draagt nog steeds die
naam. In het schattingsregister van 1475 staan twaalf Lattropse boerderijen. Scholte Lubberink is misschien de
bekendste, maar ook Bonke, Stokke, Boomhuis, Reerink, Bosman, Wigger, Hofste en Dasseler zijn nog steeds
voorkomende erfnamen. 

Erve Scholte Lubberink komt met ongeveer tachtig Denekampse boerderijen voor in dat schattingsregister van
1475, een register van te innen belasting. Het register is het meest volledige document van Twentse boerenerven.
Het is opgesteld door de rentmeester van Twente, Roelof van Beverfoorde, in opdracht van de bisschop van
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Utrecht, David van Bourgondië. De bisschop was landheer van Twente. Er is onderscheid gemaakt in gewaarde
erven en gewaarde katersteden (keuterboerderijen),  die naar gelang hun status belasting betaalden. Gewaard
hield in, dat ze aanspraak mochten maken op gebruik van woeste grond. 

Erve Eekman, aan de Brandlichterweg, was zo'n gewaard erf. Eekman komt voor op zeer oude landkaarten. Het
was eigendom van de graaf van Bentheim en later van havezate Singraven. Aan het begin van de zestiende eeuw
stond  het  als  "belmondig"  (verlaten)  te  boek.  In  1915  werd  het  verkocht.  Tegenwoordig  is  Pil  eigenaar.
Buurschap Denekamp kende in 1475 negen erven: Elferman, Remerman, Otman, Eekman, Auskamp, Sombekke,
Broekhuis, Sonderhuis en Schiphorst. De eerste vijf bestaan nog. Dorp Denekamp had vijf erven of boerderijen,
te  weten  Gervelink,  Alerdink,  Luinink,  Weerink  en  Scholtenhof.  Inmiddels  zijn  deze  allemaal  verdwenen.
Straatnamen herinneren er nog aan. 

Erve Aarnink, aan de Ootmarsumsestraat,  bestond al in de dertiende eeuw. Later werd het een landsheerlijk
domein,  eigendom van de Staten van Overijssel. Omstreeks 1554 bezat het Huis Ootmarsum "de grove en smale
tienden"  (gedeeltelijke  opbrengst)  van  dit  erf.  Luyken  en  Hueskens  worden  omstreeks  1600  als  eigenaar
genoemd. In 1753 kreeg Jan Aernink toestemming van de Staten van Overijssel om een nieuw huis te bouwen.
In 1764 werden er huwelijkse voorwaarden opgemaakt tussen Jans zoon Hendrik en Gesina ter Morsche. Toen
Hendrik overleed (1765), hertrouwde Gesina met Herman Ensink, die de naam Aarnink aannam. In 1811 werden
"de grove en smale tienden" verkocht aan Hendrik Aarnink voor f 850,‒. Tilligte was in 1475 een buurschap
waar de erven en boerderijen (21) wijd en zijd verspreid lagen. Het dorp Tilligte bestond nog niet. Tilligte had
twee hoven: erve Scholtenhave als De Hoff to Tilgede en erve Aarnink als De Hoff to Arning. Erfnamen als
Varwick, Borggreve, Mazeland, Beijerink, Mensman, Enkman, Groeneveld zijn in Tilligte nog steeds terug te
vinden. 

Erve Scholte, aan de Jonkershoesweg, werd in 1391 verkocht door Baldewijn van den Laer aan Berend, graaf
van Bentheim. In 1475 kreeg het belasting opgelegd van één schilt oftewel 30 stuivers. Erve Scholte had het
markerichterschap, in wezen het voorzitterschap van de markevergadering. In 1651 werd het verkocht aan A.H.
van Raesfelt op Twickel. Laatste bewoner was Scholten, eigenaar Huis Twickel Delden. Langs tien boerderijen
moest  de  rentmeester  in  Breklenkamp  om de  schatting  te  innen.  Van  deze  tien  worden  Brookman,  Lutke
Veldman, Alberman, Grote Veldman, Nijhof, Molendijk en Scholten, dat in 1475 als De Hoff optrad, nog steeds
genoemd. 

Erve Ahuys aan de Penninksbrugweg wordt in 1396 al genoemd. Het was ooit bezit van de graaf van Bentheim
en de bewoners waren horig. De oudst bekende boer was Gerdt Johannink. Ook in deze tijd wordt het erf, terwijl
het al langere tijd door Laarhuis wordt bewoond, met de oude erfnaam Ahuys aangeduid. Dat is kenmerkend in
Twente. Noord Deurningen was met liefst 27 boerderijen een agrarisch intensieve buurschap. Een tiental zijn
versnipperd  geraakt,  onderdeel  geworden  van  het  Singraven  of  de  Sint  Nicolaasstichting  of  anderszins
verdwenen. Brandehof, Westerhof en Ottinkhof waren hofboerderijen. Naast deze hofboerderijen komen namen
van  oorspronkelijke  erven  uit  1475,  al  of  niet  nog  bestaand,  nog  steeds  voor.  Iland,  Eppink,  Wiefferink,
Johannink, Tijman, Dubbelink, Zwiep, Schildman, Loman, Nosselboer, Wiegink, Koehorst, Grashof en Ahuis
zijn er voorbeelden van.

Jeugd in Overijssel

“Een kint is als een wit papier, dus let wel op dit onnoosel dier." 
In de Middeleeuwen werden kinderen tot hun zevende jaar gezien als kleine volwassenen die daarna volop
meedraaiden in de maatschappij. De kindertijd was kort en speelgoed was er in die tijd nauwelijks. In de loop
van de zeventiende eeuw werd spelen leren en werd het leven van volwassenen nagebootst. Meisjes oefenden
spelenderwijs op het moederschap en het huisvrouw zijn; jongens waren met strategische spelletjes bezig. 

De zeventiende eeuwse schrijver Hiëronymus van Alphen zag kinderen als een onbeschreven blad en, als je ze
de juiste dingen meegaf, werden het deugdzame volwassenen. Spelen was leerzaam. Van Alphen schreef het
volgende, voor die tijd zo kenmerkende gedichtje:

“Mijn leeren is speelen, mijn speelen is leeren.
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En waarom zou mij dan het leeren verveelen?

Het lezen en schrijven verschaft mij vermaak.

Mijn hoepel, mijn priktol verruil ik voor boeken,

Ik wil in mijn prenten mijn tijdverdrijf zoeken,

’t Is wijsheid, ’t zijn deugden naar welke ik haak."

De meeste kinderen werkten tot de invoering van het Kinderwetje van Van Houten in 1874 zes dagen per week.
Toen het kinderen tot 12 jaar door de invoering van het Kinderwetje verboden werd te werken, en toen ook nog
door de invoering van de Leerplichtwet in 1901 alle kinderen van 6-12 jaar onderwijs moesten volgen, trad er
definitief een verandering in. Kinderen kregen gelegenheid om te spelen en om kind te zijn.

Door de toename van vrije tijd konden kinderen langer (buiten)spelen en werden er initiatieven ontplooid om
kinderen met elkaar en met o.a. de natuur in contact te brengen. Zomerkampen voor jongens en meisjes en de
padvinderij zijn daar voorbeelden van. Er kwamen voetbalclubs, zwem- en zangverenigingen voor de jeugd en
ook kon men danslessen volgen. De twintigste eeuw wordt de eeuw van het kind genoemd. Niet eerder bleef een
kind zo lang kind als vanaf begin 1900.

Hagmolenbeek 

De droog-eolische zanden, de dekzanden (voorheen Jonge Dekzanden), zijn afgezet tijdens het Laat-Glaciaal en
behoren tot de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden. De zanden zijn veelal af-gezet in de vorm van
ZW-NO georiënteerde ruggen. Gelaagdheid is hierin doorgaans niet aanwezig, er komen geen leemlagen in voor
en het betreft vaak goed gesorteerde zanden. De dekzanden vul-den de Laat-Pleistocene beekdalen grotendeels
of zelfs volledig op, waardoor deze verstopt raakten en beeklopen gedwongen waren zich te verleggen.

Verder is weergegeven dat een voorloper van de huidige Kattelaarsdijk, gelegen ten noorden van het westelijke
deel van het plangebied, al in 1648 aanwezig was.

Datering:  Mesolithicum  Toponiem:  Enter,  Wolves  Complex:  nederzetting  Waarde:  Terrein  van  hoge
archeologische waarde Terrein met een deel van een esdekcomplex waar sporen van bewoning uit het Mesoli-
thicum zijn vastgesteld. Op een akker trof men drie dicht bijeen gelegen vuursteencon-centraties aan. Tezamen
leverde  dat  circa  25  vuurstenen  artefacten  op,  waaronder  een  grote  kling  en  een  microlith  (spits  of  stijl
geretoucheerde kling: waarneming 19.306). 

Daterin:  Mesolithicum   Toponiem:  Enter,  Reints  Complex:  nederzetting  Waarde:  Terrein  van  hoge
archeologische waarde Terrein (met esdek) met sporen van bewoning uit het Mesolithicum. Op een akker trof
men circa 25 vuurstenen artefacten aan (onder andere een aantal klingetjes; waarne-ming 21.516). 

Datering:  Mesolithicum  Toponiem  Enter,  Stokreefsweg  Complex:  nederzetting  Waarde:  Terrein  van  hoge
archeologische waarde Terrein met een deel van esdekcomplex waar vuurstenen artefacten zijn vastgesteld, aan
een laagte met veen. In 1989 trof men op de akker 10 vuurstenen en natuurstenen artefacten aan (waaronder een
gebroken  A-spits  en  een  schrabber;  waarnemingen  19.305 en  19.307).  Omstreeks  honderdvijftig  meter  ten
zuidwesten van deze locatie is  in de jaren dertig van de twintigste  eeuw een uitgeholde  boomstam (kano?)
ontdekt.  Op een  terrein  zuidelijk  daarvan  (vindplaats  Bullenaarshoek)  is  in  1990 een  tweedaags  onderzoek
verricht  (onderzoeksmelding  3.872).  De  oppervlaktekartering,  boor-  en  zeefonderzoek  en  de  proefputjes
leverden 285 vuurstenen artefacten op (waarvan 121 verbrand). Het materi-aal is waarschijnlijk toe te schrijven
aan een Laat Paleolithisch Tjongercomplex. Deze vindplaats is nogal verstoord. De laagte (ten noorden ervan) en
de venige  depressie  zijn wel  intact  en bevatten mogelijk  nog organische  restanten,  die verband  met  beide
bewoningslocaties.
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Datering: Mesolithicum Toponiem: Elsenerbroek, Klaaserve Complex: nederzetting Waarde: Terrein van hoge
archeologische waarde Terrein met sporen van een kampement uit het Mesolithicum. Op een zandkop trof men
10 vuurstenen artefacten aan (waaronder twee klingen; waarneming 19.298) en een vermoedelijke haardplek.
Het terrein ligt in de beekvlakte van de Boven Regge en bestaat grotendeels uit een zichtbare dekzandkop. Het
terrein ziet er ongeschonden uit. Voor een karterend booronderzoek is geen toestemming verkregen. 

Datering:  Late  Middeleeuwen/Nieuwe  Tijd  Toponiem  Delden,  Warmtink  Complex:  havezate/ridderhofstad
Waarde:  Terrein  van  hoge  archeologische  waarde  Terrein  met  sporen  van  havezate  Warmtink  (ook  wel
Wermerting).  De oudste vermel-ding dateert  uit  1430. De havezate is  in de negentiende eeuw gesloopt.  De
begrenzing van het  terrein is  gebaseerd  op de nog zichtbare  aanleg.  Tijdens niet-archeologische  graafwerk-
zaamheden  zijn  hier  in  het  verleden  aardewerkfragmenten  uit  de  periode  veertiende  -  zeventiende  eeuw
aangetroffen en grondsporen (waaronder resten van de gracht; waarnemingen 2.682 en 21.574). 

Binnen  het  onderzoeksgebied  zijn  in  de  afgelopen  jaren  door  verschillende  archeologische  bedrijven  en
instellingen  in  totaal  vier  archeologische  onderzoeken  uitgevoerd.  Het  gaat  daarbij  om  bureau-  en
booronderzoeken.

Omstreeks  honderd  meter  ten  zuiden  van  het  centraal  zuidelijke  deel  van  het  plangebied.   In  1967 is  een
kwartsitische spitzhaue aangetroffen. 
Mesolithicum - Neolithicum : spitzhaue 

Binnen de noordelijke rand van het plangebied Tijdens de ontginning van een restant van het Deldenerbroek, in
1936, zijn twee stenen bijlen aangetroffen, waarvan er één is zoekgeraakt. 
Mesolithicum - Neolithicum : spitzhaue 

Een km ten noordoosten van het plangebied Vondst van een stenen Fels-Rechteckbeil bij niet-archeologische
werkzaamheden in 1978. 
Neolithicum - Bronstijd : bijl 

Een km ten zuiden van het plangebied Complextype: depotvondst Geslepen vuurstenen bijl (Flint-Rechteckbeil)
met rechthoekige dwarsdoorsnede. Noordelijke vuursteen met insluitsels. Breedtoppig. Kleuren: zachtgrijs  en
roodachtig  bruin.  Afmetingen:  circa  10  x  6  x  2,5  cm.  Nek  iets  beschadigd.  Datering:  waarschijnlijk  Laat-
Neolithicum. Vond-stomstandigheden: de bijl is gevonden in een voerbak tussen gemaaid gras, afkomstig van
het opgegeven terrein (laag grasland langs de beek de Potlee). Neolithicum.bijl

Binnen het plangebied en het onderzoeksgebied zijn geen vondstmeldingen geregistreerd.

In de omgeving van het plangebied kunnen, op basis van de bekende archeologische waarden, met name resten
van  jagers-verzamelaars  uit  de  periode  Laat-Paleolithicum  -  Mesolithicum  en  resten  uit  de  periode  Late
Middeleeuwen - Nieuwe tijd worden verwacht. De resten van jagers-verzamelaars worden met name verwacht
op de  hoger  gelegen  dekzandruggen.  Daarnaast  kunnen resten  van beekdalgebonden  activiteiten (jacht,  vis-
vangst, etc.) worden verwacht in de lager gelegen gebiedsdelen. Aangezien het dal van de Boven Regge hiertoe
betere  mogelijkheden  bood,  het  gehele  jaar  door,  wordt  de  kans  hierop  binnen  het  plangebied  (in  het
beekoverstromingsdal van de Hagmolenbeek) middelhoog geacht. Deze worden met name verwacht in de directe
nabijheid van tijdelijke kampementen op de hoger gelegen dekzand-ruggen en -welvingen.

Archeologische resten uit de periode Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd worden met name verwacht op de hoger
gelegen, en middelhoog gelegen, terreindelen binnen de oostelijke en westelijke delen van het plangebied. Hier
geldt een hoge verwachtingswaarde voor deze periode (zie figuur 17 en figuur 18). Het centrale, laag gelegen
deel van het plangebied heeft in deze periode onderdeel uitgemaakt van een uitgestrekt broekgebied. De kans op
archeologische resten uit deze periode wordt voor dit gebied dan ook laag geacht. Hier kunnen wel restanten van
oude beeklopen en wegtrajecten worden verwacht.

Ook  uit  de  tussenliggende  periodes  (Neolithicum  -  Vroege  Middeleeuwen)  kunnen  archeologische  resten
aanwezig zijn. Deze worden eveneens met name op de hoge en middelhoge terreindelen ver-wacht. Op basis van
het ontbreken van bekende waarden uit deze periodes in het onderzoeksgebied, wordt de kans hierop middelhoog
geacht (zie figuur 17 en figuur 18). Voor de lager gelegen delen geldt een lage verwachting.
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Eventueel aanwezige archeologische resten worden direct aan of onder het maaiveld verwacht. De vondstenlaag
wordt verwacht in de eerste 30 cm beneden het maaiveld. Waar sprake is van een an-tropogeen eerddek worden
de  archeologische  resten  direct  onder  het  eerddek  verwacht.  Archeologi-sche  sporen  (uitgezonderd  diepe
paalsporen en waterputten) worden binnen 50 cm beneden het maaiveld verwacht. Deze archeologische resten
bestaan hoofdzakelijk uit aardewerk- en/of vuur-steenstrooiïngen en grondsporen.

Het plangebied is in het verleden met name in agrarisch gebruik geweest. Als gevolg van landbewerking zal de
top van het bodemprofiel verstoord zijn geraakt (bouwvoor).  Met name binnen de lager gelegen terreindelen
hebben verder aanzienlijke ingrepen plaatsgevonden ten behoeve van verbetering van de landbouwgronden. Zo
zijn  watergangen  aangelegd  en  op  basis  van  het  AHN  wordt  verwacht  dat  delen  van  de  oorspronkelijke
dekzandruggen en -welvingen zijn geëgaliseerd.

Het plangebied is gelegen ter plaatse van het dal van de Hagmolenbeek. Het merendeel is gelegen ter plaatse van
de lager gelegen delen van het dal. De archeologische resten worden met name verwacht op de hoger gelegen
ruggen  binnen  en  buiten  het  plangebied.  In  de  lager  gelegen  delen  kunnen  archeologische  resten  worden
verwacht  die  verband  houden  met  beekdalgebonden  activiteiten,  zoals  jacht  en  visvangst.  Het  dal  van  de
Hagmolenbeek betreft echter grotendeels een beekoverstromingsvlakte, waar geen oude restgeulen worden ver-
wacht. Het is niet bekend in welke mate dit beekoverstromingsdal het gehele jaar door gun-stige omstandigheden
bood voor beekdalgebonden activiteiten. Het dal van de Boven Regge, gelegen op korte afstand ten westen van
het plangebied, zal een grotere aantrekkingskracht hebben gehad.

In de omgeving van het plangebied kunnen, op basis van de bekende archeologische waar-den, met name resten
van  jagers-verzamelaars  uit  de  periode  Laat-Paleolithicum  -  Mesolithi-cum  en  resten  uit  de  periode  Late
Middeleeuwen - Nieuwe tijd worden verwacht. De resten van jagers-verzamelaars worden met name verwacht
op de hoger gelegen dekzandruggen. Hier geldt een hoge verwachting (zie figuur 17 en figuur 18). Daarnaast
kunnen resten van beekdalgebonden activiteiten (jacht, visvangst, etc.) worden verwacht in de lager gelegen ge-
biedsdelen. Aangezien het dal van de Boven Regge hiertoe betere mogelijkheden bood, het gehele jaar door,
wordt de kans hierop binnen het plangebied (in het beekoverstromingsdal van de Hagmolenbeek) middelhoog
geacht. Deze worden met name verwacht in de directe nabijheid van tijdelijke kampementen op de hoger gelegen
dekzandruggen en -welvingen.

Archeologische resten uit de periode Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd worden met name verwacht op de hoger
gelegen, en middelhoog gelegen, terreindelen binnen de oostelijke en westelijke delen van het plangebied. Hier
geldt een hoge verwachtingswaarde voor deze pe-riode. Het centrale, laag gelegen deel van het plangebied heeft
in deze periode onderdeel uitgemaakt van een uitgestrekt broekgebied. De kans op archeologische resten uit deze
periode  wordt  voor  dit  gebied  dan  ook  laag  geacht.  Hier  kunnen  wel  restanten  van  oude  beeklopen  en
wegtrajecten worden verwacht.
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Ook  uit  de  tussenliggende  periodes  (Neolithicum  -  Vroege  Middeleeuwen)  kunnen  archeolo-gische  resten
aanwezig zijn. Deze worden eveneens met name op de hoge en middelhoge terreindelen verwacht. Op basis van
het ontbreken van bekende waarden uit deze periodes in het onderzoeksgebied, wordt de kans hierop middelhoog
geacht. Voor de lager gelegen delen geldt een lage verwachting.

Eventueel aanwezige archeologische resten worden direct aan of onder het maaiveld ver-wacht. De vondstenlaag
wordt verwacht in de eerste 30 cm beneden het maaiveld. Waar sprake is van een antropogeen eerddek worden
de  archeologische  resten  direct  onder  het  eerddek  verwacht.  Archeologische  sporen  (uitgezonderd  diepe
paalsporen en waterputten) worden binnen 50 cm beneden het maaiveld verwacht. Deze archeologische resten
bestaan hoofdzakelijk uit aardewerk- en/of vuursteenstrooiïngen en grondsporen.

Havezate Hagmolen
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Hagmeule was  een  havezate in  het  richterambt  Delden,  gelegen  in  de  buurschap Bentelo.De havezate  was
genoemd naar de eveneens verdwenen watermolen de Hagmolen.

Het erf Hagmolen wordt voor het eerst vermeld rond het jaar 1335, het was toen een hofhorig goed, behorende
onder de Hof Wedehoen.

Bezitters van Hagmeule waren tot 1383 Berend ter Hagmeule en zijn zus Gese, die het in dat jaar verkochten aan
Johan den Vranken. Hendrik Sonnenberg verkocht het erf vervolgens in 1479 aan Johan van Barmentlo en zijn
vrouw Bye Wilminck. Johan van Barmentlo vestigde zich als eerste op de Hagmeule, wat hem in problemen
bracht  met  de  landrentmeester,  omdat  hij  zelf  niet  horig  was.  Daarom  werd  in  1519  het  kamerlinggoed
Hagmolen, dat toen inmiddels net als de andere Twentse kamerlinggoederen onder de Hof Ootmarsum viel, uit
de hofhorigheid bevrijd en tot een leengoed van de bisschop van Utrecht gemaakt.[1]

De havezate vererfde later op Josina van Barmentlo en haar man Herman van Welvelde tot  de Klenke. Hun
nazaten verkochten Hagmeule in 1644 aan Johan van Laer. Vervolgens kwam het door huwelijk kwam het in
handen van de familie Bentinck.

In  de achttiende eeuw was de havezate achtereenvolgens  bezit  van de familes  Van Harde  (1721-1727),  De
Mahony  tot  Boekelo  (1727-1746),  Van  Wassenaer  Obdam  tot  Twickel (1746-1774).  Carel  George  van
Wassenaer Obdam verkocht Hagmeule in 1774 aan Frederik Gijsbert van Dedem.

In 1840 verkochten de erven Van Dedem de Hagmeule aan de Alef ten Heggeler, een boer uit Hengevelde. Jan
Willem ten Heggeler verkocht het goed in 1880 aan het landgoed Twickel, waartoe het nog steeds behoort.

Eind jaren zeventig zijn opgravingen gedaan op het terrein van de voormalige huisplaats van Hagmeule.

De havezate ontleende haar naam aan de watermolen de Hagmolen, die al in de veertiende eeuw bestaan moet
hebben. De molen lag aan de Hagmolenbeek. In 1675 was er een oliemolen. In de negentiende eeuw bestond er
alleen een korenmolen, gelegen op de rechteroever van de beek. De molen brandde echter in 1866 af en werd
niet herbouwd.

De eens zo fraaie havezate Hachmeule (ook Hagmeule of Hagmolen) in Bentelo ligt er in de jaren 1585 en 1586
verlaten bij. Beheerder en eigenaar Herman van Welvelde, die in Drenthe woont, constateert dat het erf zonder
boer is, soldaten de varkens en kippen kennelijk hebben meegenomen en boeren uit de omgeving de onverpachte
landerijen gebruiken. Van Welvelde bezoekt in 1576 de statenvergadering van Overijssel. Vier jaar later is hij
gecommiteerde voor Drenthe in de Staten Generaal. Hij heeft partij gekozen tegen de koning en moest daarom
vluchten voor de Spaanse soldaten naar het veilige, Staatse Hasselt.

De Hagmolen van de Staatsgezinde Herman van Welvelde heeft zwaar te lijden in de Tachtigjarige Oorlog. De
Spaanse heerser verklaart het bezit van Welvelde verbeurd. In de rekeningen over de geconfisceerde goederen
staat: 'Die mulner van de watermoele, hoerende totten voirsz. edelmans huys, voir een stucke groenlands hie in
gebruick heeft,  betaelt  twee pond, soe hie vermitz t  gewalt  des krijchsfolcks inde belegeringe voir Lochum
deselve nijet gebruijckt twee pond'. Vermoedelijk wordt gedoeld op de belegering van Lochem door de Spaanse
stadhouder Verdugo in de herfst van 1582.

'Die voirsz. watermoele,  totten voirsz. huijse hoirende, heeft  vermitz die nootwendige reparatie van deselve,
mede oick die daegelijcxe overvallen van ruijteren ende knechten, d welcke die moele tot meermaelen weder an
stucken geslagen ende t coeren uuijter kisten wechgenomen, ende alleen van St Marten wes op Nativitatis beate
virginis Mariae gangber, voir den jaer (15)82 gedaen vijftehalff mudde rogge een schepel. An boeckweyte vier
mudde een halff. Voir eenige olijkoeken van der olijmoele 1,5 dal = 1,5 pond vijf st. Dewelcke naederhandt mer
gecostet t onderholden als de opkomsten van dien sich bedraegen hebben, ende heeft alzoe onfruchtber gelegen'.
Bron: Molens, mulders en meesters van H. Hagens.

Maar in 1585 en 1586 krijgt Herman van Welveld een vrijbrief of vrijgeleide (sauvegarde) van de stadhouder
van de koning, Verdugo, om zijn eigendommen in Bentelo te bezoeken. De vrouw van Herman van Welvelde,
Josina van Barmentlo, erft de Hachmeule van haar vader, Jurjen. Jurjens zuster, Lucia van Barmentlo, koopt met
haar man in 1519 de Klencke bij Oosterhesselen in Drenthe. 

Het echtpaar krijgt geen kinderen. Jurjen bezoekt tussen 1531 en 1573 de statenvergaderingen. Hij is ridder en
van 1554 tot  1560 richter  van  Kedingen,  waartoe  onder  meer  Goor,  Markelo,  Wierden  en  Rijssen  worden
gerekend. Jurjen van Barmentlo is getrouwd met Joostje van Warmelo.
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Een zusje van Josina, Bye, trouwt met Berend van Bevervoorde tot Oldemeule. Josina en Herman van Welvelde
kopen  het  goed  de  Klencke  van  hun  ooms  en  tantes  en  gaan  er  wonen.

De oudste zoon van Herman van Welvelde en Josina, Johan, verschijnt in 1614 op de vergaderingen van de
Staten van Overijssel. Hij is ook lid van de ridderschap van Drenthe. Van 1604 tot 1637 is hij gedeputeerde van
Drenthe. In 1616 draagt hij de Hagmeule over aan zijn broer Joost van Welvelde die sinds 1610 vaandrig is in
staatse  dienst.

De Hagmeule behoort oorspronkelijk toe aan de landsheer, de bisschop van Utrecht en wordt het eerst genoemd
in  1335.  Unico  Wilhelm van  Wassenaer  Obdam koopt  in  1746 de  Hachmeule  in  Bentelo.  Bron:  stichting
Twickel en de havezaten in Twente A.J. Gevers en A.J. Mensema.

Jan Willem ten Heggeler, zoon van Waander ten Heggeler, bouwt in 1865 ongeveer 300 meter oostelijk van de
watermolen Hagmolen een korenmolen. Deze molen die aan de Haarweg stond, vlakbij de weg Delden Bentelo,
is net als de watermolen door brand verwoest. Bron: Molen.
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Op  de  Hottingerkaart  uit  1783  is  de  havezate  met  de  molen  duidelijk  te  zien.
Herman van Welvelde  is  mogelijk  familie  van Johan III  van Weleveld en zijn vrouw Wilhelmina van den
Rutenberg tot Grimberg. Hun dochter trouwt met Christoffer Schele van Weleveld. Vermoedelijk scheidde
deze gracht de voorburg van het kasteel van de hoofdburg.

Dijken en stegen in Enter 
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Eversdijk,1960

Vòòr de franse tijd waren er geen huisnummers; in de steden hadden alle straten wel een naam. Eerst in 1811,
toen Nederland bij Frankrijk werd ingelijfd, werden huisnummers ingevoerd. In Enter kreeg Berent Evers, aan
de latere Wierdenseweg, nummer 1. Het laatste nummer, 288, kreeg J. ten Barge aan de Bullenaarsweg. De
volgorde was honderden jaren gebruikt bij het opstellen van de belastingregisters door de 'zetters'' van de marke
Enter.  Er  was  nog  geen  sprake  van  een  bevolkingsregister,  al  waren  er  wel  geboorte-  trouw-  en
overlijdensregisters, die werden bijgehouden door de kerken. Bij het overlijden werd in de akte het nummer van
het huis vermeld . 

Omstreeks 1816 werd in Enter begonnen met de opmeting van grond en de registratie van de eigenaren, ten
behoeve van de invoering van het kadaster. Tijdens het opmeten noteerden de landmeters namen van wegen die
door  de plaatselijke bewoners  genoemd werden.  Wat  opvalt  is  dat  in  het  buitengebied  vaak  de  naam 'dijk'
voorkomt. Een weg werd 'diek' genoemd. In het Duitse grensgebied komt het ook voor. Deze 'dieken' waren dus
geen waterkeringen. Achtereenvolgens noteerden ze de Suikerdijk, naar het Zuiderveld, de Boterdijk, van het
Zuiderveld naar het Enterveen, de Veenendijk, vanuit Enterveen ongeveer parallel aan de huidige Achteresweg,
de Bergmansdijk, vanaf de huidige Rondweg door Enterveen naar erve Bergman, de Kramersbeekdijk, van het
Leyerweerd naar de molen op de Mors, de Waterdijk is de huidige Keizersweg en de Slagersdijk was een deel
van de Reintsweg. 

Aan de oostkant van de Dorpsstraat  zijn in 1832 een aantal  wegen met de naam 'steeg'.  De Ezinksteeg,  de
Borgerinksteeg en de Wolterssteeg. De Ezinksteeg is de latere Bornerbroekseweg, daarvoor ook nog Middenweg
genoemd.  De Borgerinksteeg wordt nu de Werfstraat  genoemd.  De Wolterssteeg was een weggetje  naar  de
Werfstraat,  tussen het  erve Wolters en de cooperatie.  Deze oude namen komen voor op het oorspronkelijke
Minuutplan  van  het  kadaster  in  1832.  Toen  kwam  in  1853  de  markeverdeling,  in  wezen  de  eerste  grote
ruilverkaveling in Enter. Alle wegen in het buitengebied gingen op de schop, nieuwe wegen werden aangelegd,
de oude namen verdwenen.  Het bevolkingsregister,  dat  in  1869 werd  ingevoerd,  onderscheidde  adressen  in
huisnummers Enter Kom en Enter Buitenkom. Namen van wegen kwamen in het bevolkingsregister niet voor.
Maar net als vroeger gaven de bewoners toch weer namen aan de nieuwe wegen zoals de Witmoesdijk, genoemd
naar het erve Witmoes, Leyerweertsdijk, genoemd naar het erve Leyerweerdt, Keizersdijk, genoemd naar het
erve de Keizer, de Eversdijk is genoemd naar het erve Evers en Kattelaarsdijk genoemd naar het herenhuis
Cattelaer.  De Lagedijk ging van Enter naar de molen op de Mors, de Hollanderdijk van Enter naar het erve
Holland (de Elzen).

In het begin van de Tweede Wereldoorlog werd in het bevolkingsregister de nummers Enter Kom en Buitenkom
veranderd naar namen van wegen en huisnummers.  Aan het begin van de weg was nummer 1. Uit deze tijd
dateren  veel  nieuwe  namen  van  wegen.  De  Julianastraat  werd  door  de  Duitsers  omgedoopt  in  Van  der
Lubbenweg, na de oorlog kreeg de straat zijn naam terug.

479



De Schat van Almelo

De Schat van Almelo kwam uit Arnhem. Ze bestond voor een deel uit in de oorlog onteigende joodse religieuze
gebruiksvoorwerpen uit een synagoge in Arnhem. 

Die zijn in oktober 1945 aan de Nederlandsch-Israëlitische Gemeente van Arnhem geretourneerd. De Arnhemse
gemeentepolitie  heeft  door middel van kijkdagen geprobeerd zoveel  mogelijk  andere  spullen, zoals zilveren
voorwerpen,  bij  de  eigenaren  terug  te  krijgen.  Dat  blijkt  uit  een  onderzoek  van  oud-politiecommissaris  E.
Nordholt. De Nederlandsche Bank had hem gevraagd te zoeken naar “enkele kisten met voorwerpen uit joodse
boedels”. De kisten werden in april 1945 aangetroffen in een verlaten woonhuis in Almelo.  De speurtocht naar
de verdwenen 'Schat  van Almelo',  een verzameling joodse ceremoniële  voorwerpen  en munten, leek te zijn
doodgelopen.  Maar  eenvoudige  dienders  gingen  opnieuw aan  de  slag,  en  met  succes.   De politieman E.E.
Nordholt  (15  mei  1998)  werd  even  historicus,  maar  ook  als  historicus  bleef  hij  vooral  politieman.  Drie
gepensioneerde dienders groeven in het verleden naar de 'Schat van Almelo' en vonden deze met een klassieke
politiemethode, het getuigenverhoor. 

De commissie-Nordholt presenteerde gisteren het onderzoek naar joodse bezittingen die kort na de oorlog in
Almelo waren opgedoken en sindsdien uit beeld verdwenen. Het onderzoek werd verricht in opdracht van De
Nederlandsche Bank (DNB). 

Afgezien van de conclusie - de goederen zijn bijna allemaal teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren - is de
belangrijkste bevinding het cruciale belang van persoonlijke herinneringen bij het klaren van een ogenschijnlijk
onoplosbare  zaak.  Eerdere  onderzoeken in archieven  door onder meer De Nederlandsche  Bank zelf hadden
namelijk niets opgeleverd.  Onder leiding van de voormalige  Amsterdamse korpschef Nordholt  hebben twee
gepensioneerde inspecteurs van zijn korps, J.G. Baas en H. van Hoogen, ongeveer zestig getuigen ondervraagd.
“Met deze getuigenverklaringen kon de puzzel worden gelegd en het onderzoek succesvol worden afgerond”,
zegt de historica C. van Renselaar van DNB, die het rapport heeft geredigeerd.

Het klinkt als de titel van een spannend jongensboek. Weinig Almeloërs beseffen dat die titel maar al te waar is.
Woensdagmiddag opende gedeputeerde Hester Maij in de Doopsgezinde kerk aan de Grotestraat een symposium
gewijd aan het enige andvullende imitatiereliëf van Nederland.

Het is een grisaille dat de zegetocht van de Romeinse consul Quintus Fabius Maximus verbeeldt. Het werd in
1778 door Andries Warmoes geschilderd, in opdracht van de doopsgezinde lakenfabrikeur Egbert Hofkes. Het
bevindt zich in de achterste kamer van de eerste etage van het Hofkeshuis,  een rijksmonument, waar op de
begane  grond  eens  Niers  schoenen  verkocht  en  waar  nu  zijn  er  twee  andere  schoenenzaken  gevestigd.
De eerste etage wordt nu bewoond door André en Ireen Hoving. Vrijdag 17 januari 2014.

Overijssels Volkslied
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Aan de rand van Hollands gouwen
Over brede IJsselstroom
Ligt daar, lieflijk om t'aanschouwen
Overijssel,'fier en vroom.
Waar de Vecht en Regge kronk'len
Door de heuv'len in't verschiet
Waar de Dinkelgolfjes fonk'len
Ligt het land, dat 'k stil bespied.

'K Heb U lief; G'omvat in glorie
Oudheid, Kunst en Klederdracht.
Eertijds streden om victorie
Steden - Ridders, Burchtenmacht.
D'eindeloze'twisten brachten
U, mijn land, geen voorspoed aan;
Toch is uit Uw leed en klachten
Rijke stedenbloei ontstaan.

Gij bidt'God, dat Hij op't zaaien
Rijpen doe 't gestrooide zaad;
Dat Ge dankbaar 't graan moogt maaien
Als het uur van oogsten slaat.
Oversticht, Uw schone weiden,
Horizonten, paarse.hei
Boeien hart. en ziele beide
Van Uw volk. Gij zijt van mij. 

Twentse Liefde
Siro Germon

Denk ik aan Twente, dan denk ik aan katoen
Zoals aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij
Die het toen naar Nederlands-Indië moest doen
al was Vlaanderen er ooit als eerste bij

Na het Belgisch conflict, kreeg Twente de poen
En Ainsworth, Thomas gaf Goor zijn weverij
In België konden ze er niets meer aan doen
Over de stuwwallen in Holland en vrij

Zo werd dit het dekzandenlandschap genoemd
Alom dan nog eens geboetseerd uit de klei
Alsof het noorden het zuiden had gezoend
Maar weg was toch de kip met het gouden ei

Doch wie kleed zich nu nog in die tijd van toen
Alles is thans synthetische makelij
Wellicht hoopt Twente ook op wat meer fatsoen
Of maakt het nieuwe Europa hen dolblij

Verleuren leef
Ik schrief oewen naam
In de iesblomen op de roeten
En met miene haandske boeten in ‘n snee
En langs de koolde loch
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Ik schrief oewen naam
In mienen oadem op het raam
In ’t bleuiselblad van mei
En met ‘t blomenzoad dat ik zeai

Ik schrief oewen naam
In de plèsse noa de bujje
In de zunne met mienen scha
En met frambozen puddingsaus
In vanille yoghurtvla.

GIJMINK

Onderstaande personen zijn vernoemd naar het eeuwenoude erve Gijmink, welke stond aan de Deldensestraat te 
Goor, in het toenmalige buurtschap Kerspel Goor. Het wordt voor het eerst genoemd in een akte van 1366, welke
zich bevindt in het stadsarchief van Goor. Het is
tot 1875 bewoond geweest door Gijmink’s. De boerderij is in 1854 gekocht door jonkheer Drakenstein, wonende
op huis Heeckeren, voor een bedrag van f 19.290, inclusief tweeentwintig bunder grond. Daaruit blijkt dat het
een zeer grote boerderij moet zijn geweest. Het erve is midden twintigste eeuw afgebroken. In 1947 waren er in
Nederland tweeentwintig personen met de naam Gijmink, echter in 2007 nog maar acht.

In het Verpondingsregister van 1601 is Jan Gyminck vermeldt. Hij woont op een ‘heerengoedt’ waarvan hij de
eigenaar is en dat 10 ‘molder’ groot is. In 1602 wordt Jan Giminck vermeldt met 10 mudde ‘geseyes’ (gezaaid
land) en 1 ‘dachwerck hoylandtz’. In 1475 wordt Ghyming vermeld met 2 s. en bet. 3 golden r.g., d. In 1953 is
het erve Gymink verdwenen. Op de plaats is nu een buitenwijk aan de weg naar Delden.

1926, familie Overbeek, erve Gijmink

Generatie I
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Griete Gijminck, overleden op 15-06-1677 te Kerspel Goor, zij sterft tegen den avond als die oude vrou 
Gijminck. Zij doet belijdenis met Pasen 1660 te Goor tezamen met haar zoon Geert.
Kinderen:
1. Wolter Gijminck 
2. Jan Gijminck, overleden op 25-12-1667 te Diepenheim, overleden op Kersdach om de middach seer haestich 
op 't Nijenhuis; hij was een broer van Wolter die in dezelfde maand is overleden.
3. Hermken Gijminck.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1660 met Jan Dambringh, landb. op Dambrink.
Gehuwd voor de kerk (2) 1678 te Goor met Herman Waninck, landb. op Dambrink en wed.
van erve Riethorst te Diepenheim.
4. Geert Gijminck

Generatie II

Wolter Gijminck, overleden op 15-12-1667 te Kerspel Goor, hij sterft circa vesperam (’s avonds) seer 
onverwacht welcke des avonts te vooren kranck wiert; hij is broer van Jan Gijminck die in dezelfde maand is 
overleden. Lidmaat Kersdagh 1660.
Gehuwd met Roelofken Wellemans. Afkomstig uit Herike.
Uit dit huwelijk:
1. Fenneken Gijminck, geb. te Kerspel Goor, ged. 03-09-1663 te Goor, onecht; moeder is
Roelofken Wellemans uit Heercke en zij is de meid bij Wolters broer.

Geert Gijminck, landbouwer op Gijmink.
Kinderen:
1. Jan Gijminck 
2. Harmken Gijminck, overleden circa 1686 te Kerspel Goor.
Gehuwd voor de kerk op 24-05-1681 te Goor met Borghart Modders, landbouwer op
Modders, overleden circa 1698 te Kerspel Goor. Zn. van Jan Demmers of Swanenborg en wed. van Geesken 
Nijhuis; hij hertr. 29-08-1686 te Goor met Jenneken Willems of Janssen.
3. Geesken Gijminck.
Gehuwd voor de kerk op 09-08-1674 te Goor met Berent Gerrits te Lange of Noteboom,
eerst knecht op Gijmink, landb. op Hagen. Afk. van Ypeloe.
4. Berend Gijminck 

Generatie III

Jan Gijminck, landbouwer op Gijmink.
Gehuwd voor de kerk op 06-11-1681 te Goor met Derckjen Wessels, 21 jaar oud, geboren te Kerspel
Goor, gedoopt op 08-01-1660 te Goor. Dg. van Harmen Wessels.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Gijminck, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 31-05-1685 te Goor, overleden jong.
2. Harmen Gijminck, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 17-01-1689 te Goor.
3. Jan Gijminck 

Berend Gijminck, heeft voor zijn huwelijk gediend op huis Heeckeren, landbouwer op Lintelo.
Gehuwd voor de kerk (1) 03-1680 te Goor met Stijnken Albers, maget op huis Heeckeren, overleden circa 
1682. Dg. van Albert uit Metelen.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1683 met Geertruit Jansen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Griete Gijminck, gedoopt op 18-04-1679 te Goor. Onecht.
Uit het tweede huwelijk:
2. Maria Aleida Gijminck, gedoopt op 01-03-1685 te Goor.
3. Aeltjen Gijminck, gedoopt 20-11-1687 te Goor.
4. Harmken Gijminck, gedoopt 13-01-1691 te Goor; zij huwt 13-05-1719 (RK) te Hengevelde
met Werneri Olthuys.

Generatie IV
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Jan Gijminck, landbouwer op Gijmink, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 18-02-1694 te Goor,
overleden circa 1738 te Kerspel Goor.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 17-09-1719 te Markelo met Maritjen ten Broeke of Blekers, 25 
jaar oud, gedoopt op 04-03-1694 te Gelselaar, overleden na 1765 te Kerspel Goor. Dochter. Van Gerrit 
Berentsen ten Broeke.
Uit dit huwelijk:
1. Janneken Giemink, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 09-09-1720 te Goor.
2. Aeltjen Giemink (zie V.3 op blz. 2).
3. Jan/Johan Gijminck (zie V.4 op blz. 2).
4. Geertrui Gijmink, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 19-02-1729 te Goor, overleden jong.
5. Marie Gijmink, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 10-11-1737 te Goor.
Maritjen ten Broeke hertrouwt voor de kerk (2) op 45-jarige leeftijd op 06-12-1739 te Holten met Jan 
Jeurlink, 26 jaar oud, landbouwer op Gijmink, waarschijnlijk 1762 naar cafe de Wildeman welke zij toen 
gekocht hebben, geboren te Neerdorp, gedoopt op 03-12-1713 te Holten, overleden voor 1770. Zn. van Gerrit 
Juurling uit Holten.
Uit dit tweede huwelijk:
6. Jan Hendrick Gijmink (zie V.7 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).
7. Geertruit Gijmink, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 25-11-1742 te Goor, overleden voor 1811.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 06-09-1766 te Goor met Jan Wessels of
Harwessel, 26 jaar oud, landbouwer op Harrewes, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op
01-05-1740 te Goor. Zn. van Harmen Wessels.

Generatie V

Aeltjen Giemink, geboren te Kerspel Goor, gedoopt 1723 te Goor.
Gehuwd voor de kerk op 07-02-1745 te Delden met Berend Assink. Afk. uit Delden.
Uit dit huwelijk:
1. Berend Assink, geboren circa 1760 te A.Delden, overleden op 18-09-1833 te Wiene
(Ambt Delden).
Gehuwd met Ale Giemink, geboren circa 1774 te Kerspel Goor, overleden op 09-01-1845 te
Deldener Esch (A.Delden), dochter van Jan Hendrik Giemink en Grietjen Roelverink.
V.4 Jan/Johan Gijminck, landbouwer op Gijmink, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 01-01-1726 te Goor, 
overleden voor 1791 te Kerspel Goor.
Ondertrouwd op 12-07-1766 te Neede, gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 14-07-1766 te Goor met 
Henrica Scholten, 31 jaar oud, geboren te Markvelde, gedoopt op 29-08-1734 te Neede, overleden op 18-04-
1806 te Kerspel Goor op 71-jarige leeftijd. Dg. van Jan Scholten.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Gijmink, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 04-11-1767 te Goor, overleden op
26-12-1816 te Deldener Esch (A.Delden) op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 20-05-1791 te Goor met Albert Meyer, 23 jaar
oud, landbouwer te Ambt Delden, geboren te Deldener Esch, gedoopt op 07-02-1768 te
Delden, overleden op 03-08-1828 te Deldener Esch (A.Delden) op 60-jarige leeftijd. Zn. van
Jan Meyer uit Delden.
2. Janna Giemink, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 09-06-1769 te Goor.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 01-05-1796 te Markelo met Berend Jan
Kevelham, 42 jaar oud, landb. op Groot Kevelham, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op
17-01-1754 te Goor, overleden circa 1798. Zn. van Berent Reef op Kevelham en wed. van
Margaretha Johanna Spekenbrink.
3. Jan Gijmink (zie VI.7 op blz. 3).
4. Jan Arend Gijmink, landbouwer, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 17-01-1773 te Goor, overleden op 
21-01-1848 te Kerspel Goor op 75-jarige leeftijd. Ongehuwd.

Jan Hendrick Gijmink, landbouwer op Luttikhedde, geboren te Kerspel Goor, gedoopt 1739 te Goor, overleden
voor 1795.
Gehuwd voor de kerk op 17-03-1770 te Goor met Jenneken Luttikhedde, 35 jaar oud, geboren te Kerspel Goor,
gedoopt op 12-09-1734 te Goor, overleden op 01-11-1811 te Kerspel Goor op 77-jarige leeftijd. Dochter van 
Wessel Luttikhedde en wed. van Jan Roesink.
Uit dit huwelijk:
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1. Janna Giemink of Luttikhedde, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 11-03-1772 te Goor, overleden op 28-
09-1846 te Diepenheim op 74-jarige leeftijd, huwt 07-08-1796 te Diepenheim met Berent Jansen Geesink en 
hertr. 20-05-1815 te Diepenheim net Gerrit Mensink.

Generatie VI

Jan Gijmink, landbouwer op Gijmink, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 13-01-1771 te Goor, overleden op 
13-01-1837 te Kerspel Goor op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 07-09-1800 te Delden met Jenneken Wiegmannink, 18 jaar oud, 
geboren te Bentelo, gedoopt op 06-03-1782 te Delden, overleden op 20-02-1837 te Kerspel Goor op 54-jarige 
leeftijd. Dochter van Gerrit Wiegmannink en Fenneken Bloemendal; haar moeder Fenneken heeft verklaard dat 
zij abusievelijk als Janna is gedoopt.
Uit dit huwelijk:
1. Janna Gijmink (zie VII.2 op blz. 4).
2. Gerrit Jan Gijmink (zie VII.4 op blz. 4).
3. Hendrik Gijmink (zie VII.7 op blz. 4).
4. Fenneken Gijmink, geboren op 28-08-1808 te Kerspel Goor, gedoopt op 04-09-1808 te Goor, overleden op 
05-08-1841 te Hengevelde (A.Delden) op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-04-1835 te Ambt Delden met Arend Jan Wolberts,
landbouwer te Ambt Delden, geboren circa 1805 te A. Delden, overleden op 05-07-1857 te
Hengevelde (A.Delden). Zoon van Hermannus Wolberts.
5. Jan Gijmink (zie VII.11 op blz. 5).
6. Harmina Gijmink, geboren op 27-01-1814 te Kerspel Goor, overleden op 03-11-1895 te
Enterbroek op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-09-1837 te Markelo met Hermannus Morssink, 27 jaar
oud, schutter Ov Schutt/landbouwer, geboren op 16-03-1810 te A. Delden, gedoopt op
18-03-1810 te Delden, overleden op 23-06-1872 te Enterbroek op 62-jarige leeftijd. Zn. van
Jan Philip Morssink.
7. Maria Gijmink, geboren op 29-12-1816 te Kerspel Goor, overleden op 05-02-1869 te Goor op 52-jarige 
leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-10-1839 te Markelo met Gerrit Jan Wes, 23 jaar oud,
landbouwer op Kooihutte en 1859 naar Diepenheim, geboren op 27-09-1816 te Kerspel Goor, overleden op 19-
01-1889 te Zeldam (A.Delden) op 72-jarige leeftijd. Zn. van Jannes Wes.
8. Alberdina Gijmink, geboren op 28-03-1819 te Kerspel Goor, overleden op 25-01-1887 te
Enterbroek op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-08-1840 te Markelo met Jan Kolhoop, 30 jaar oud, landbouwer op erve 
Groot Kolhoop; later naar Koerdam in Enterbroek, geboren op 01-12-1809 te Elsenerbroek, gedoopt te Enter, 
overleden op 01-02-1878 te Enterbroek op 68-jarige leeftijd. Zn. van Marten Kolhoop.
9. Jan Arend Gijmink, landbouwer, geboren op 22-07-1821 te Kerspel Goor, overleden op
23-09-1894 te Goor op 73-jarige leeftijd. Ongehuwd.
10. Hermanus Gijmink

Generatie VII

Janna Gijmink, geboren op 11-02-1802 te Kerspel Goor, gedoopt op 14-02-1802 te Goor, overleden op 24-02-
1870 te Goor op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 20-08-1824 te Goor met Tobias Jabbinga, 36 jaar oud, smid, geboren op 
06-07-1788 te Goor, overleden op 20-10-1838 te Goor op 50-jarige leeftijd. Zoon van smid Nicolaas Jabbinga.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 30-11-1839 te Goor met Jurgen ten Dam, koperslager, geboren circa 1811 
te Gronau (Pruissen), overleden op 07-04-1891 te Goor. Zn. van fabrikant Arent ten Dam.
Uit het tweede huwelijk:
1. Tobias Stienius ten Dam, koperslager, geboren circa 1842 te Goor, overleden op 10-05-1915 te Goor. 
Gehuwd op 05-05-1871 te Goor met zijn achternicht Johanna Berendina Gijmink, geboren circa 1850 te Goor,
overleden op 14-08-1926 te Eibergen, dochter van Hermanus Gijmink (zie VII.20 op blz. 5) en Johanna 
Maria Geertruid Werning.

Gerrit Jan Gijmink, tapper/landb. op Gijmink, geboren op 17-07-1804 te Kerspel Goor, gedoopt op 22-07-
1804 te Goor, overleden op 26-02-1884 te Goor op 79-jarige leeftijd.
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Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 15-11-1836 te Markelo met Jenneken Kolhoop of Odink, 32 jaar oud, 
geboren op 25-03-1804 te Elsen, gedoopt op 30-03-1804 te Rijssen, overleden op 09-09-1849 te Kerspel Goor 
op 45-jarige leeftijd. Dochter van Marten Odink op Kolhoop.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 10-05-1855 te Markelo met Janna Bras, geboren 1825 te
Diepenheim, overleden op 17-07-1887 te Goor. Onechte dochter. van Aaltjen Bras, zij noemt zich ook wel 
Burgers, mogelijk was dat de vader.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Gijmink (zie VIII.2 op blz. 5).
2. Marten Gijmink (zie VIII.4 op blz. 5).
3. Albert Jan Gijmink, geboren op 02-03-1841 te Kerspel Goor, overleden op 25-04-1843 te
Kerspel Goor op 2-jarige leeftijd.
4. Jenneken Gijmink, geboren op 31-03-1843 te Kerspel Goor, overleden op 19-02-1870 te
Goor op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-11-1865 te Markelo met Arend Jan Geertman, 22 jaar
oud, fabr.arb/voermansknecht, geboren op 06-05-1843 te Herike, overleden op 23-03-1882 te Goor op 38-jarige 
leeftijd. Zn. van Jan Albert Geertman en hij hertr. in 1872 te Goor met
Hendrika Gerridina de Wilde.
5. Albert Jan Gijmink, fabrieksarbeider, geboren op 02-02-1846 te Kerspel Goor, overleden op 03-12-1890 te 
Goor op 44-jarige leeftijd. Ongehuwd.
VII.7 Hendrik Gijmink, grofsmid te Diepenveen, geboren op 08-10-1806 te Kerspel Goor, gedoopt op 12-10-
1806 te Goor, overleden op 03-12-1885 te Colmschate (Diepenveen) op 79-jarige leeftijd. Gehuwd op 27-jarige 
leeftijd op 11-07-1834 te Bathmen met Osina Jansen Klostert, 27 jaar oud, geboren op 10-05-1807 te op 
Roodetooren in Dortherhoek, overleden op 19-01-1867 te Weteringen (Diepenveen) op 59-jarige leeftijd. Dg. 
van timmerman Jan Harmen Jansen Klostert.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Harmen Gijmink, geboren circa 1835 te Bathmen, overleden op 05-04-1842 te
Weteringen (Diepenveen).
2. Jenneken Gijmink, geboren op 01-03-1836 te Diepenveen, overleden op 26-06-1916 te
Hattem op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-11-1857 te Voorst met Jan Hendrik Jansen, broodbakker, geboren circa 
1829 te Voorst, overleden op 30-12-1899 te Hattem. Zn. van Johanna Jansen.
3. Tonia Gijmink, geboren circa 1838 te Diepenveen, overleden op 19-04-1842 te Weteringen
(Diepenveen).
4. Jansje Gijmink, geboren circa 1839 te Diepenveen, overleden op 16-09-1865 te Loenen.
Gehuwd op 02-01-1861 te Diepenveen met Gerrit Bontius, tolgaarder, geboren circa 1836 te Deventer, 
overleden op 20-12-1869 te Loenen. Zn. van Gerrit Bontius en hij hertr. in 1866 te Apeldoorn met Harmina 
Hummen.
5. Hendrik Gijmink (zie VIII.17 op blz. 6).
6. levenloos kind Gijmink, geboren op 04-11-1843 te Diepenveen, overleden op 04-11-1843 te Weteringen 
(Diepenveen), 0 dagen oud.

Jan Gijmink, schutter Ov Schutt/landb. op Luttikhengel, geboren op 09-05-1810 te Kerspel Goor, gedoopt op 
13-05-1810 te Goor, overleden op 07-10-1885 te Kerspel Goor op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-02-1839 te Markelo met Geertruid Wegereef, geboren circa 1819 te Ambt 
Delden, overleden op 29-04-1887 te Kerspel Goor. Dg. van Jan Wegereef.
Uit dit huwelijk:
1. Mannes Gijmink, geboren op 20-04-1839 te Kerspel Goor, overleden op 01-03-1862 te
Kerspel Goor op 22-jarige leeftijd.
2. Gerrit Jan Gijmink 
3. Arend Jan Gijmink, geboren op 19-01-1849 te Kerspel Goor, overleden op 07-02-1849 te
Kerspel Goor, 19 dagen oud.
4. Arendina Johanna Gijmink, geboren op 22-04-1851 te Kerspel Goor, overleden op
28-07-1879 te Kerspel Goor op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 04-04-1870 te Ambt Delden met Gerrit Hendrik Wanink,
landb. op Haverhuis/Luttikhengels Lijftocht, geboren circa 1840 te A.Delden, overleden op
27-05-1907 te Kerspel Goor. Zn. van Gerrit Wanink en hij hertr. 17-04-1880 te Diepenheim
met Geertrui Lusink.
5. Jan Hendrik Gijmink (zie VIII.26 op blz. 7).
VII.20 Hermanus Gijmink, geboren op 30-11-1823 te Kerspel Goor, overleden op 03-04-1908 te Goor op 84-
jarige leeftijd.
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Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-12-1848 te Goor met Johanna Maria Geertruid Werning, geboren circa 
1824 te A. Delden, overleden op 06-12-1900 te Goor. Dg. van schoolonderwijzer Jan Werning.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Berendina Gijmink, geboren circa 1850 te Goor, overleden op 14-08-1926 te
Eibergen. Gehuwd op 05-05-1871 te Goor met haar achterneef Tobias Stienius ten Dam, koperslager, geboren 
circa 1842 te Goor, overleden op 10-05-1915 te Goor.
Zoon van Jurgen ten Dam, koperslager, en Janna Gijmink (zie VII.2 op blz. 4).
2. Jan Gijmink (zie VIII.29 op blz. 7).
3. Johanna Gijmink, geboren circa 1859 te Goor, overleden op 23-12-1903 te Goor.

Generatie VIII

Jan Gijmink, vrachtrijder/landbouwer, geboren op 08-02-1837 te Kerspel Goor, overleden op
22-12-1910 te Borne op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 02-01-1875 te Borne met Willemina ter Heege, geboren circa 1847 te Rijssen, 
overleden op 18-01-1933 te Borne. Dg. van Hermannus ter Heege.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Gijmink, geboren circa 1875 te Borne, overleden op 22-11-1876 te Borne.
2. Johanna Gijmink, geboren circa 1878 te Borne, overleden op 17-06-1947 te Apeldoorn.
Gehuwd (1) op 26-01-1912 te Borne, gescheiden na 13 jaar op 02-12-1925 te Borne van Jan
Willem Muizebelt, bakker, geboren circa 1878 te Borne. Zn. van Hermannus Muizebelt.
Gehuwd (2) met Dirk Niesing.
3. Harmina Gijmink, naaister, geboren circa 1881 te Borne, overleden op 13-07-1956 te
Hengelo. Gehuwd op 19-09-1902 te Borne met Johannes Jacobus Riphagen, bankwerker/fabrieksbaas, 
geboren circa 1880 te Borne. Zn. van bankwerker Reinhardus Riphagen.
4. Jans Gijmink, geboren circa 1884 te Borne, overleden op 05-09-1966 te Haaksbergen,
begraven te Borne.

Marten Gijmink, timmerman te Herike, later naar Goor, geboren op 19-10-1838 te Kerspel Goor, overleden op 
19-01-1924 te Goor op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 11-11-1861 te Markelo met Johanna Berendina Scholten, geboren circa 
1837 te Diepenheim, overleden op 06-02-1890 te Herike. Dg. van Hendrik Jan Scholten.
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 25-01-1895 te Goor met Hendrika Timia Nijkamp, geboren circa 1847 te 
Goor, overleden op 01-02-1927 te Goor. Dg. van Gerrit Jan Nijkamp.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Gijmink, werkzaam bij de fam. Blijdenstein, geboren 1862 te Diepenheim, overleden op 17-11-1941 te 
Enschede. Zij vertrokken naar Enschede.
Gehuwd op 10-11-1894 te Markelo met Jenneken Bomans, 21 jaar oud, geboren op
07-02-1873 te Herike, overleden op 21-05-1947 te Enschede op 74-jarige leeftijd. Dg. van
Gerrit Jan Bomans.
2. Hendrika Johanna Gijmink, geboren op 08-05-1864 te Herike, overleden op 12-04-1865 te Herike, 339 
dagen oud.
3. Hendrika Johanna Gijmink, geboren op 23-02-1866 te Herike, overleden op 09-09-1868 te Herike op 2-
jarige leeftijd.
4. Gerritje Gijmink, geboren op 24-10-1868 te Herike, overleden op 01-10-1934 te Enschede op 65-jarige 
leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14-04-1888 te Markelo met Jan Willem Grevink, 27 jaar
oud, molenaar op de Heriker Molen en 1892 naar Goor, later naar Enschede; geb. op
11-08-1860 te Elsen, overleden op 07-03-1930 te Enschede op 69-jarige leeftijd. Zn. van
molenaar Jan Willem Grevink.
5. Hendrika Johanna Gijmink, geboren op 04-01-1872 te Herike, overleden op 30-05-1901 te Herike op 29-
jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-05-1898 te Markelo met Gerrit Hendrik ten Zende, 35
jaar oud, rijkswegwerker/landb. op Zandjans, geboren op 17-10-1862 te Herike, overleden op 29-04-1938 te 
Herike op 75-jarige leeftijd. Zoon van Jan ten Zende en hij hertrouwd. in 1911 met Christina Scholte in't Hoff.
6. Gerrit Jan Gijmink (zie IX.16 op blz. 7).
7. Gerrit Hendrik Gijmink, geboren op 20-09-1877 te Herike, overleden op 02-09-1878 te
Herike, 347 dagen oud.
8. Reintje Gijmink, geboren op 01-12-1881 te Herike, overleden op 27-05-1893 te Herike op 11-jarige leeftijd.
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Hendrik Gijmink, grofsmid, geboren op 16-11-1840 te Diepenveen, overleden op 09-10-1928 te Weteringen 
(Diepenveen) op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 28-12-1876 te Diepenveen met Jannetje Bloemendal, geboren circa 1850 te 
Diepenveen, overleden op 20-03-1910 te Deventer. Dg. van bakker Albert Bloemendal.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Gijmink, smid, geboren circa 1878 te Diepenveen, overleden op 17-06-1905 te
Colmschate (Diepenveen).
2. Albert Gijmink, onderwijzer, geboren circa 1881 te Diepenveen, overleden op 02-02-1927 te Beerze 
(Ommen).
Gehuwd op 26-02-1914 te Wierden met Rensje Jansen, geboren circa 1884 te Wierden,
overleden op 03-01-1971 te Lochem. Dg. van Jan Evert Jansen.
3. levenloos kind Gijmink, geboren op 17-06-1881 te Diepenveen, overleden op 17-06-1881 te Colmschate 
(Diepenveen), 0 dagen oud.
4. Ozina Maria Gijmink, geboren op 26-05-1884 te Diepenveen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-12-1908 te Diepenveen met Gerrit Hendrik Oonk,
spoorassistent, geboren circa 1881 te Diepenveen, overleden op 17-06-1958 te Deventer,
gecremeerd te Dieren. Zn. van Gerrit Jan Oonk.
5. Arend Jan Gijmink, geboren circa 1893 te Diepenveen, overleden op 31-10-1893 te
Colmschate (Diepenveen).

Gerrit Jan Gijmink, landb. op Luttikhengel en 1884 naar ernaast gelegen de Haar, geboren op 20-05-1845 te 
Kerspel Goor, overleden op 25-12-1892 te Kerspel Goor op 47-jarige leeftijd. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 
09-09-1869 te Markelo met Geertjen Eggink, geboren circa 1847 te Laren, overleden op 20-01-1925 te Kerspel 
Goor. Dg. van Gerrit Jan Eggink uit Verwolde.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Gijmink, geboren op 24-09-1870 te Kerspel Goor, overleden op 20-11-1943 te Zutphen op 73-jarige 
leeftijd, begraven te Laren. Ongehuwd.
2. Mannes Gerhardus Gijmink, geboren op 01-01-1873 te Kerspel Goor. In 1946 woont hij in Maryland USA.
3. Egberdina Janna Gijmink, geboren op 20-10-1875 te Kerspel Goor, overleden op
04-03-1943 te Laren op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 31-05-1912 te Laren met Gerrit Beltman, geboren 1874 te
Laren, overleden op 19-10-1946 te Laren. Zn. van Jan Beltman.
4. Gerrit Jan Gijmink (zie IX.31 op blz. 7).
5. Geertrui Margaretha Gijmink, geboren op 28-04-1879 te Kerspel Goor, overleden op
22-04-1960 te Diepenveen op 80-jarige leeftijd.
6. Arendina Johanna Gijmink, geboren op 09-05-1882 te Kerspel Goor.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-03-1910 te Laren met Gerrit Jan Beltman, geboren circa 1871 te Laren. Zn.
van Jan Beltman.
7. Gerrit Hendrik Gijmink, schoolhoofd, geboren op 26-02-1885 te Kerspel Goor.
Gehuwd op 21-10-1916 met Trijntje Kooistra, geb. ca 1882, ovl. op 18-06-1969 te Velp.
8. levenloos kind Gijmink, geboren op 30-12-1887 te Kerspel Goor, overleden op 30-12-1887 te Kerspel Goor, 
0 dagen oud.

Jan Hendrik Gijmink, landbouwer op Luttikhengel, geboren op 28-07-1861 te Kerspel Goor, overleden op 09-
11-1943 te Kerspel Goor op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-07-1883 te Markelo met Johanna Lusink, geboren 13-10-1858 te 
Diepenheim, overleden op 14-11-1935 te Kerspel Goor. Dg. van Jan Lusink.
Uit dit huwelijk:
1. Geertrui Janna Gijmink, geboren op 01-10-1883 te Kerspel Goor, overleden op 14-10-1923 te Kerspel Goor
op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-07-1905 te Markelo met Berend Jan Smit, landb. op
Klein Bruggink, geboren op 28-08-1872 te Kerspel Goor, overleden op 21-05-1956 te Markelo op 83-jarige 
leeftijd. Zn. van Gerrit Hendrik Smit.
2. Jan Hendrik Gijmink 

Jan Gijmink, landbouwer, geboren circa 1854 te Goor, overleden op 29-04-1908 te Goor. Gehuwd op 06-12-
1878 te Goor met Johanna Senkeldam, 22 jaar oud, geboren op 26-05-1856 te Kerspel Goor, overleden op 05-
04-1945 te Goor op 88-jarige leeftijd. Dg. van Hendrik Jan Senkeldam.
Uit dit huwelijk:
1. Hermanus Gijmink, geboren circa 1879 te Goor, overleden op 27-10-1879 te Goor.
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2. Johanna Hermina Geertruida Gijmink, geboren circa 1881 te Goor.
Gehuwd op 14-06-1905 te Goor met Hermanus Busschers, kantoorbediende/handelsreiziger, geboren circa 
1878 te Neede, overleden op 30-10-1943 te Goor. Zn. van Berend Jan Busschers.
3. Hendrika Johanna Gijmink, geboren circa 1885 te Goor, overleden op 22-02-1886 te Goor.
4. Hermanus Gijmink, geboren circa 1887 te Goor, overleden op 07-12-1887 te Goor.
5. Johanna Hendrika Gijmink, geboren circa 1890 te Goor, overleden op 06-12-1910 te Goor.

Generatie IX

Gerrit Jan Gijmink, koperslager/magazijnmeester, geboren op 10-09-1874 te Herike, overleden op 08-02-1949 
te Enschede op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-09-1897 te Enschede met Aleida Drees, geboren circa 1877 te 
Wietmarschen (Pruissen), overleden op 10-04-1947 te Enschede. Dg. van Jan Drees.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Bertha Gijmink, coupeuse, geboren circa 1898 te Enschede.
Gehuwd op 18-07-1923 te Enschede met Hendrik Gerhard Frieman, slager, geboren circa
1895 te Enschede, overleden op 12-07-1958 te Enschede. Zn. van Arnold Herman Frieman.
2. Johan Gerhard Gijmink (zie X.3 op blz. 8).
3. levenloos kind Gijmink, geboren op 31-10-1902 te Enschede, overleden op 31-10-1902 te Enschede, 0 dagen
oud.
4. Johanna (Nannie) Gijmink, kassierster, geboren circa 1907 te Enschede, overleden op
01-12-1993 te Enschede, gecremeerd te Usselo.
Gehuwd op 23-01-1932 te Enschede met Johan Neezen, kantoorbediende, geboren circa 1907 te Enschede. Zn. 
van koopman Gerrit Herman Neezen.

Gerrit Jan Gijmink, hoofd der school/leraar rijkslandb.winterschool, geboren op 17-05-1877 te Kerspel Goor, 
overleden op 09-11-1959 te Zutphen op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-06-1902 te Lonneker met Hendrika Assink, geboren circa 1874 te 
Lonneker, overleden op 04-10-1971 te Zutphen. Dg. van Jan Hendrik Assink.
Uit dit huwelijk:
1. Gerda Jannetta Gijmink, advocaat en procureur, geboren op 28-04-1903, overleden op
09-10-1997 te Bergen NH op 94-jarige leeftijd.
Gehuwd 06-1930 met T.D. Biewinga, tandarts.
2. Gerrit Jan Hendrik Gijmink, geboren circa 1905, overleden op 22-09-1908 te Borculo.
3. Johanna Henriette Gijmink, geboren circa 1907 te Winterswijk, overleden op 28-03-1911 te Zutphen.
4. Gerrit Johan Herman Gijmink, predikant te Ughelen/Nieuwe en St Joostland/Rotterdam, geboren 1913, 
overleden op 27-03-1979 te Rotterdam. Hij was eerder in 1943 verloofd met Y. Nijholt. Ondertrouwd 1967 met 
Janna Johanna Villerius, geboren circa 1937, overleden op 30-01-1994 te Oud-Beyerland.

Jan Hendrik Gijmink, landbouwer op Luttikhengel, geboren op 22-09-1885 te Kerspel Goor, overleden op 07-
10-1971 te Kerspel Goor op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-02-1911 te Markelo met Johanna Frederika Keuper, geboren 17-03-1885 
te Ambt Delden, overleden op 02-09-1964 te Kerspel Goor. Dg. van Gerrit Hendrik Keuper.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Hendrik Johan Gijmink (zie X.14 op blz. 8).
2. Gerrit Hendrik Johan Gijmink (zie X.16 op blz. 8).
3. Johanna Geertruida Gijmink, geboren op 03-02-1917 te Kerspel Goor, overleden op
21-09-2008 te Goor op 91-jarige leeftijd. Gehuwd met J.H. Brunnekreeft.

Generatie X

Johan Gerhard Gijmink, tekenaar, geboren circa 1900 te Enschede, overleden op 30-06-1977 te Enschede, 
gecremeerd te Usselo. Gehuwd op 01-12-1927 te Enschede met Berta van der Veen, telefoniste, geboren circa 
1904 te Enschede, overleden op 06-01-1995 te Haaksbergen. Dg. van textielarbeider Lubbertus van der Veen.
Uit dit huwelijk:
1. A. Gijmink.
Gehuwd met G. Geltink.

Jan Hendrik Johan Gijmink, landbouwer op erve Teemker in Elsenerbroek, geboren op 16-05-1911 te Kerspel
Goor, overleden op 16-06-1995 te Goor op 84-jarige leeftijd.
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Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 04-11-1943 te Markelo met Dina Johanna Buursink, 24 jaar oud, geboren op 
11-07-1919 te Elsen, overleden op 09-03-2004 te Goor op 84-jarige leeftijd. Dochter. van Gerrit Hendrik 
Buursink.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Jan Hendrik Gijmink, geboren op 08-10-1946 te Elsenerbroek.
2. Johanna Frederika Gijmink, geboren op 02-04-1949 te Elsenerbroek, overleden op
07-04-1949 te Hengelo, 5 dagen oud.
3. Gerrietha Willemina (Gerda) Gijmink, geboren op 02-04-1949 te Elsenerbroek.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-11-1969 te Markelo met Gerrit Johan van den Berg.

Gerrit Hendrik Johan Gijmink, landbouwer op Luttikhengel, geboren op 11-10-1913 te Kerspel Goor, 
overleden op 24-05-2003 te Geesbrug op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18-11-1943 te Markelo met Johanna Hendrika Hofstee, 20 jaar oud, geboren 
op 19-06-1923 te A. Delden, overleden op 14-10-2010 te Hollandscheveld op 87-jarige leeftijd. Dochter van Jan
Hofstee.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Hendrik Johan Gijmink 
2. Mina Frederika Janny Gijmink, geboren op 17-05-1949 te Kerspel Goor, overleden op
11-11-1997 te Markelo op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-05-1971 te Markelo met Harmen Willem (Herman)
Vruwink, 23 jaar oud, landbouwer op Stegeman, geboren op 05-02-1948 te Markelo. Zn. Van Hendrik Vruwink
.
Generatie XI

Jan Hendrik Johan Gijmink, landbouwer op Luttikhengel, geboren op 26-03-1945 te Kerspel Goor.
Gehuwd met Willemina Johanna Stokreef.
De familie verhuist in 1993 van erve Luttikhengel in Kerspel Goor naar Geesbrug in Drenthe.
Uit dit huwelijk:
1. Harold J.J.H. Gijmink (zie XII.1 op blz. 9).
2. Dennis J.M. Gijmink (zie XII.3 op blz. 9).

Generatie XII

Harold J.J.H. Gijmink, geboren op 24-09-1971 te Markelo.
Gehuwd met Sandra Spekreyse.
Uit dit huwelijk:
1. Thom Gijmink.
2. Finn Gijmink.

Dennis J.M. Gijmink, geboren op 02-08-1973 te Markelo.
Gehuwd met Angel Adams.
Uit dit huwelijk:
1. Bram Gijmink.
2. Gijs Gijmink.

Scheepvaart en de Enterse zompen
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De eerste schriftelijke bewijzen van Enterse schippers dateert van 1631. Toen waren er diverse schermutselingen
tussen Enterse schippers en Spaanse soldaten. Oldenzaal was enige jaren daarvoor definitief in Staatse handen  
gekomen, maar Spaanse soldaten uit het kasteel Rhijnberk aan de Rijn zwierven hier nog rond om te controleren
of er handel werd gedreven met “Viantse” steden,  zoals Zwolle en Deventer. Dat gebeurde op grote schaal want
Enterse schippers brachten hout en landbouwproducten naar deze steden. 

In 1675 is een derde van de Enterse bevolking schipper. Vaak waren vader en zoon beiden in de schipperij
werkzaam. De vader nam meestal de commerciële activiteiten voor zijn rekening. Hij bezocht te voet klanten in
Hengelo, Enschede, Almelo en Oldenzaal en zorgde zo voor vracht. De goederen werden per kar naar  Enter
gebracht waar ze bij de bekende laad- en losplaatsen De Koerdam en Binnen-Gerrit overgeladen worden in de
Enterse zompen. De zoon zorgde voor het vervoer naar Zwolle of Deventer. 

Het eerste bewijs dat de zompen ook in Enter zelf gebouwd werden dateert van 1750, als een schipper uit Zwolle
bij Gerhardus Schuytemaker in Enter een schuyt laat bouwen met “zeil en treil” voor honderd gulden en een
“Leyse kaas”. Maar het vermoeden bestaat dat deze zompen  al veel langer hier gebouwd werden. Van Enter
naar de steden Zwolle en Deventer werden vervoerd: eieren, pluimvee, hooi , hout, producten van het land en
hammen. De terugvracht bestond uit koffie, tabak, lijnzaad, olie, stokvis, azijn, laken, rijst. 

In  1750  zijn  er  drieenzeventig  schippers  en  in  1795  is  dit  aantal  opgelopen  tot  drieentachtig
schippersgezinshoofden.  Omstreeks  1820  staan  er  honderdeenentwintig  zompen  geregistreerd  en  is  het
hoogtepunt bereikt. Als omstreeks 1830 de eerste verharde wegen vanuit Twente worden aangelegd begint de
neergang van de schipperij. Omstreeks 1860 zijn er nog zestig zompen en rond 1900 nog geen twintig meer. 
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Erve Ter Stal

26 februari 1982, de boerderij in lichterlaaie, brand tot de grond toe af,

Het  erve  Ter  Stal  is  te  vinden  aan  de  West  Kluinveenweg  13  te  Wierden.
Mannes ter Stal is geboren op 29 januari 1814 en is de zoon van Berend ter Stal en Fenne Meijer. Mannes ter
Stal is getrouwd met Diena Broeze uit Wierden. Diena Broeze is geboren  op 3 augustus 1821 te Wierden. Zij
vestigen zich in het  midden van de negentiende eeuw op een boerderijtje aan de Kluinveenweg,  later West
Kluinveenweg 13.

Behalve het boerenbedrijf runnen zij ook handel in kruidenierswaren en hebben een winkeltje in hun boerderij.
Na het overlijden in 1877 van Mannes ter Stal zet zoon Gerhardus ter Stal (geboren op 6 september 1856) de
boerderij voort. Gerhardus is getrouwd met Rozina Bakker uit Markelo (geboren op 20 januari 1856).

Door uitbreiding van de boerderij en aankoop van meer grond gaan de zaken goed en begint Mannes naast het
boerenbedrijf  met  een  eigen  huisweverij.  Deze  wordt  gevestigd  aan  de  oostkant  van  de  boerderij.  Andere
thuiswevers in Twente leveren linnen aan, dat door Ter Stal wordt gebleekt. Oostelijk van de boerderij was een
groot bleekveld aangelegd. Behalve aan particulieren en winkels wordt het linnen grotendeels geleverd aan de
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handelaren. Een geregelde afnemer was ook de firma Kolthof uit Almelo. Met deze firma exploiteerde Ter Stal
ook een tijd een damastfabriek, aan het Hovenpad te Almelo.

Op 21 augustus 1908 overlijdt Gerhardus ter Stal aan een longontsteking en zet zoon Gerrit Hendrik ter Stal
(geboren op 24 december 1889) de boerderij voort. De huisweverij is dan al afgestoten, Gerrit Hendrik houdt
zich dan voornamelijk bezig met landbouw en veeteelt,  later samen met zijn zoon Gerhard.  Omdat er geen
opvolgers zijn, doordat zoon Gerhard vroegtijdig komt te overlijden, verkoopt Gerrit Hendrik ter Stal in 1978 de
boerderij aan Van de Velde, die het pand laat verbouwen.

De nieuwe eigenaar specialiseert zich in het werken met parket, zodat een deel van de boerderij wordt gebruikt
voor de opslag van houtmaterialen. Op donderdag 26 februari 1982 breekt er brand uit en gaat de boerderij in
vlammen op. Onherstelbaar beschadigd wordt de boerderij afgebroken en vervangen door een nieuw woonhuis.
De familie Vos woont er tegenwoordig. Bron: Historische Kring Wederden.

Höfkes textiel

Foto: Höfkes textielveredeling, 1946

In  1979 bestond Höfkes  Textielveredelingsbedrijf  vijftig  jaar.  Het  bedrijf  was  toentertijd  gevestigd  aan  de
Dikkensweg 24 te Wierden. In 1909 wordt de firma Höfkes en Co opgericht. Het bedrijf uit Almelo handelt in
garens  voor  toenmalig  Nederlands  Oost-Indié.  In  1924 wordt  in  Wierden  een  garenververij  gebouwd;  later
werden hier ook tricots geverfd.

Even terug in de textielhistorie van Höfkes. Op 4 augustus 1924 richten A.H. Ledeboer en H.W. Ledeboer L.E.
Höfkes en Co op. Dit bedrijf was een voortzetting van de garenhandel, die Lambert Egbert Höfkes met zijn beide
zussen dreef. De broers Ledeboer zetten de garenhandel van Lambert Höfkes dus voort. In 1947 trad Ledeboer
senior terug als commanditair en in 1952 werd het bedrijf een NV en in 1972 een B.V. In 1973 trad ook de
laatste Ledeboer terug en werd de directie overgenomen door Koning.

Het bedrijf legde zich toe op het verven van garens en tricots en liep in de jaren zestig voortvarend. Binnen korte
tijd werden er drie bedrijfshallen bijgebouwd. Als directeur was Koning trots op zijn eigen laboratorium. Als
klein bedrijf maakte dat het product misschien wel iets duurder, maar kon aan de persoonlijke wensen van de
klanten voldaan worden. Economisch ging het eind jaren zestig niet zo goed, maar het personeelsaantal  van
ongeveer zeventig medewerkers liep nog geen gevaar. Per jaar verwerkte Höfkes zo’n twaalfhonderd ton garens
en tricots. De directeur zag in 1974 de toekomst zeker niet somber in. Men bleef investeren in de modernste
machines  binnen  het  vakgebied.  Dat  betekende  dat  ze  bijna  alle  werkzaamheden  op  het  gebied  van
textielverdeling  konden  uitvoeren.  Er  werden  in  die  periode,  naast  garens,  stoffen  veredeld  voor  T  shirts,
turnpakjes, voetbalshirts, trainingspakken en veloursstoffen. Bron: Historische Kring Wederden.

Erve Van Haarst
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Nijverdalsestraat 75, op de hoek van de Landmanstraat en de Nijverdalsestraat

Het pand aan de Nijverdalsestraat 75 is in 1928 gebouwd door Van Haarst van het transportbedrijf Van Haarst.
In de jaren dertig werd het verhuurd door Van Haarst aan diverse gezinnen, waaronder de familie Klinge. Dat
zijn de grootouders (en vader) van de huidige bewoners.

Eind jaren dertig werd de woning en winkel verkocht aan een industrieel uit Enschede, waarvan de naam niet
bekend is gemaakt. Zij verhuurden het pand aan kapper Jozef Overmaat, die er zijn kapperszaak had van 1938
tot 1946. 

In 1946 huurden Wout Wijnen en zijn vrouw Minie Hobert het huis. Wout was herenkapper en zijn vrouw Minie
was dameskapper. Wout Wijnen behaalde zijn vergunning voor de verkoop van tabakswaren en begon met de
verkoop van rook- en tabakswaren in zijn zaak. Van 1946 tot 1986 woonde kapper Wout Wijnen en zijn vrouw
in dit woon-winkelpand.

Het pand wisselde in 1965 opnieuw van eigenaar; de familie Wanschers werd de nieuwe eigenaar. Zij gebruikten
de schuren als bedrijfspand voor hun garage en het huis werd opnieuw verhuurd aan kapper Wout Wijnen.

In 1986 werd het pand enkele jaren bewoond door de familie Wanschers. De familie kocht het pand ernaast van
de kolenhandelaar Van het Oever en gingen daar wonen. Het pand aan de Nijverdalsestraat 75 werd verkocht aan
de familie Gulink. Op 3 april 1989 is het huis gekocht door de huidige bewoners, Gerjan en Anda Klinge.

Aan de woning is binnenshuis door de verschillende eigenaren wel enkele dingen verbouwd, maar de indeling
beneden is hetzelfde gebleven. Aan de buitenkant is de deur, aan de kant van de Landmanstraat, dichtgemetseld.
Aan de achterkant is een staldeur vervangen door een raam en een dubbele staldeur vervangen door een deur en
raam. Tussen 1990 en 2000 zijn alle kozijnen en ramen vervangen, in dezelfde stijl als voorheen. In 2007 is de
gehele kap vervangen en de bovenverdieping gerenoveerd. De Gerjan en Anda Klinge hebben altijd geprobeerd
om de authentieke stijl van het huis te behouden en dat is volgens hen goed gelukt. Bron: Historische Kring
Wederden.

Schaapskooi Hoge Hexel 
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De met riet gedekte schaapskooi werd rond 1800 op het 'Erve Berends” in Hoge Hexel gebouwd. Kenmerkend
aan deze schaapskooi zijn de houten wanden die aan de buitenzijde met aarde zijn aangevuld. In deze aarden
wallen staan de houten schoorpalen die de kapconstructie zijdelings steunen. Op de verdiepte bodem van de
schaapskooi werden afgestoken heideplaggen met de mest van de schapen afgewisseld. De heideplaggen deden
toen dienst als een soort stro. Met deze menging van heideplaggen en mest werd na de winter de rond het erf
liggende akkers op de essen vruchtbaar gehouden.

Tot 1923 bezat het erve Berends 120 schapen die destijds over de lagergelegen heidevelden graasden.Vanaf juli 

1862 werd het erf bewoond door de familie Lohuis waarvan er achtereenvolgens woonden:

* Derk Lohuis (1831-1910) en zijn vrouw Egbertdina Dubbink en zoon

* Harmen Hendrik Lohuis (1865-1919) en zijn vrouw Johanna C. Vredenburg en hun zeven kinderen, waarvan 

op de boerderij bleef:

* Mannes Lohuis (1891-1974) en zijn vrouw Janna Romate en hun vier kinderen, waarvan op de boerderij bleef:

* Jan Lohuis (1926) en zijn vrouw Bertha Janna Koers en hun vier kinderen.

Na de komst van de kunstmest had de schaapskooi als potstal zijn functie verloren en zag je ook geen schapen

meer  op de  heide  grazen.  Rond 1980 werden  de gronden  rondom Hoge Hexel  verkaveld  waarmee  ook de

boerderijfunctie van het  voormalig 'Erve Berends'  is gestopt.  In  1981 verhuisde de familie Lohuis  naar  hun

nieuwe boerderij aan de Loomsweg.

Om het culturele erfgoed zo goed mogelijk  te behouden werd de schaapskooi  door de 'Rijksdienst  voor de

Monumentenzorg' op de lijst van monumenten geplaatst. Desondanks raakte de schaapskooi in de loop der jaren

steeds verder in verval. Zonder subsidieverlening was het opknappen of het in stand houden van de schaapskooi

voor de eigenaar niet op te brengen en menigeen vroeg zich af wat er met dit mooie stukje historie zou gaan

gebeuren.  Gelukkig  hebben  instellingen  als  Leader+  Zuid-Twente,  Rijksdienst  voor  de  Monumentenzorg,

Gemeente  Wierden,  Landschap  Overijssel,  het  Ribo,  Stichting  recreatiewerk  Oost  Nederland  en  private

subsidieverleners  als  Rabobank,  L.  van  Heek  Stichting  en  de  inmiddels  opgeheven  Stichting  High  Hexel

Stampede  het  belang  van  het  project  ingezien  en  financieel  ondersteund.

Dankzij hen werd het mogelijk gemaakt om de schaapskooi en daarbij het kenmerkende, fraaie dorpsgezicht van

Hoge Hexel te behouden voor de toekomst. . Bron: Historische Kring Wederden.
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Uitspanning de Schaapskooi

Rond de vorige eeuwwisseling liet ondernemer H. van der Elst van de Wierdense Wasserij een schaapskooi

bouwen. Een bijzonder gebouw in een Indische bouwstijl. Voor Twente en Wierden was het een zeer bijzonder

gebouw  in  een  stijl  die  we  hier  niet  gewend  waren.  Van  der  Elst  zag  wel  brood  in  de  schapen:  wol  en

schapenkaas waren niet te versmaden. Rond 1920 liet van der Elst de schaapskooi verbouwen tot woonhuis.

Albertus van Manen werd de huurder van het verbouwde pand en liet er een café bij aanbouwen en later nog een

filmzaal. Het was het begin van een korte bloeiperiode van de uitspanning. Op zaterdag en zondagavonden kon

er worden gedanst. Honderden jongeren uit Wierden en wijde omgeving kwamen in de weekeinden naar 'De

Schaapskooi'. De muzikale inbreng gebeurde door een piano en een groot pijporgel. Nog meer bezoekers trok de

uitspanning  met  haar  speeltuin  in  de  vroegere  schapenweide.  Een  speeltuin  met  een  draaimolen,  wipwap,

glijbaan en een schommel. Voor vijf cent kon er op een pony en een ezel worden gereden. De al wat oudere

jeugd  vermaakt  zich  in  de  aangelegde  doolhof.

Echter de Wierdense gemeenteraad zag het geheel met lede ogen aan en verbood de dansavonden. En dat was de

doodsteek voor Van Manen's uitspanning. In 1927 vertrok hij uit Wierden. Er werden nadien door meerdere

horecaondernemers  enkele  avonden met  ontspanning aangeboden,  echter  in  1935 viel  het  doek en  werd  de

uitspanning opgeheven. De grond en opstallen werden verkocht aan de gebroeders ten Doeschate uit Bentelo.

In de mobilisatietijd werd het Friese bataljon er in gehuisvest. De manschappen in het voormalig café en de

officieren in het  woonhuis van de familie  Oostlander.  Het gehele gebouw was namelijk verbouwd tot  twee

woningen.  Oostlander op zijn beurt  kreeg in 1949 inwoning van Herman en Tonnie Korenromp. De familie

Anton en Marie Telgenkamp kwam erbij in wonen. Toen Korenromp verhuisde kwam Theo Broens er wonen.

Op 14 juni 1967 was het gedaan met de Schaapskooi. Als gevolg van kortsluiting ontstond er brand en die legde

het  gehele  complex  in  de as.  In  december  1967 zijn  de  restanten  gesloopt  .  De Schaapskooi  was daarmee

voorgoed historie. Op dit moment is er de plek de Stoeterij en Manege van Jogé Nijhof gehuisvest.  . Bron:

Historische Kring Wederden.

Erve Aaltink 
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Ongeveer op de plaats waar de Huurne aansluit op de Kippershoek ligt 'de Wever'. De Wever lag aan de Götte;

een waterafvoerleiding langs de zuidoost van het grafveld tot eind 1800, die in de volksmond de Götte werd

genoemd. Op oude kaarten werd het ook wel de Huurenergoot genoemd.

Men heeft waarschijnlijk niet hebben geweten of vermoed dat het af te graven deel oude dodenakker betrof. Zo

ze zeiden kregen ze wel eens een smerige pot voor de schop, dit ontlokte dan vaak de oneerbiedige opmerking

'wie  zoll  toch  den  ooln breurselpot  in  de  groond  hemne stopt'.  Slechts  enkele  potten  en  urnen  hebben  het

overleefd. Achteraf hebben deskundigen kunnen vaststellen dat deze dodenakker in gebruik moet zijn geweest al

voor en rond het begin van onze jaartelling. 

Het erve moet hetzelfde zijn als de omstreeks 1750 genoemde Caterstede Aaltink. In de Bentheimer stenen put

voor  de  boerderij  staan  de  initialen  gebeiteld  van  de  echtelieden  die  toen  de  put  is  geslagen  de  boerderij

bewoonden: J.H.G.J Geerling en D.A. Dina Aaltink met daaronder het jaartal 1748. De Geerlings hebben er tot

in het zesde geslacht gewoond. 

Bij onvoldoende bestaansmogelijkheden legde men zich toentertijd op de huisnijverheid toe, zoals het weven.

Toen het huisweven door de opkomst van de textielfabrieken niet meer lonend was, begonnen de Geelingsjongs

met een zandvaarderij. 

Enigszins  bizar:  In  de nacht  van vrijdag  18 juni  op zaterdag  19 juni  1976 werd  de laatste  Geerling,  Derk

Geerling, op deze locatie op beestachtige wijze vermoord. Het huis wordt thans bewoond door Heutink. Bron:

Historische Kring Wederden.

Het Anker
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Het begin van het Anker dateert  al uit 1958. De geschiedenis van het pand ligt bij de kerken. De bestaande

locaties  voor  samenkomsten  buiten  de  diensten  van  de  Hervormde  en  Gereformeerde  kerk  waren  te  klein

geworden.  Alle  verenigingen  moesten  een  gastvrij  onderdak  worden  geboden;  Ze  moesten  letterlijk  een

ankerplaats  hebben.

De gezamenlijke inspanningen van het gemeentebestuur, de kerkelijke gemeenschappen, het bedrijfsleven en de

Wierdense bevolking door middel van de verkoop van bouwstenen voor het nieuwe gebouw, maakte een uitvoer

van  de  ambitieuze  plannen  mogelijk.

Een  gastvrij  onderdak  voor  alle  (ook  niet  kerkelijk  gebonden)  verenigingen  werd  op  2  maart  1962  door

burgemeester Maalderink geopend. Als basislocatie voor alle mogelijke verenigingen is Het Anker bij uitstek

verbonden  met  de  verschillende  ontwikkelingen  in  Wierden.

De eerste beheerder was heer Idema uit Almelo. Hij werd echter al snel opgevolgd door Albert Schutteman, die

jarenlang de scepter zwaaide over Het Anker. Voor dat Het Anker overging naar de gemeente Wierden was

Gerrit Gerritsen de laatste beheerder. Theo Welling volgde hem op, maar dan als beheerder in dienst van de

gemeente  Wierden.

Als sociaal cultureel centrum heeft Het Anker een groot deel van de Wierdense bevolking binnen haar muren

gehad. Exploitatietekorten dwongen de kerken echter om in 1978 het Anker af te stoten. Het feit dat de gemeente

de zaak inclusief de tekorten wilde overnemen was een bewijs van de functie van Het Anker. In de periode 1978

tot  1985  is  er  van  commerciële  exploitatie  nog  geen  sprake.  Het  Anker  was  een  intensief  gebruikt

verenigingsgebouw. In de loop van 1986 zetten Nico en Anneke Griffioen hun schouders eronder.  De eerste

jaren  als  pachters  en  sinds  1992  als  eigenaars.  Het  Anker  is  inmiddels  een  moderne  en  bloeiende

horecaonderneming voor Wierdenaren en ook voor mensen uit de wijde omgeving.  Bron: Historische Kring

Wederden.

Cooperatie Wierden
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De toenmalige burgemeester J.C. van den Berg was de initiatiefnemer van de oprichtingsvergadering van de

coöperatie op 6 maart 1909. Samen met onder andere Graats Broeze, Roelof Dasselaar en Joseph Becking was

de burgemeester  van mening dat  het  boerenbedrijf  voor de melkafzet  tot  moderne  methoden moest  komen.

Tot  het  begin  van  vorige  eeuw  was  het  gebruikelijk  dat  de  melk  voor  eigen  gebruik  en  het  maken  van

zuivelproducten werd aangewend. Bleef er dan nog wat over, dan werd dat particulier verkocht. Op de boerderij

werd vooral boter gemaakt dat op de donderdagmarkt in Almelo werd verkocht of door 'botterboer' Voortman

met paard en wagen, voor velen uit de omgeving, naar de markt in Zwolle werd gebracht.

Er  werd  een  perceel  grond  'De  Bleek'  genaamd  voor  2600  gulden  gekocht  van  J.H.  van  Buuren  en  voor

vijfduizend gulden werd de fabriek gebouwd onder architectuur van de heer Vixseboxse. Op 28 januari 1910

werd  de  fabriek  in  werking  gesteld.

Het met paard en wagen afhalen van de melkbussen bij de boeren was vooral ’s winters geen eenvoudige taak.

Over dikwijls bijna onbegaanbare wegen (met name zandwegen welke bijna onbegaanbaar waren voor paard en

wagen)  moesten  de  bussen  vervoerd  worden.

Vanaf 1929 werd er ook kaas gemaakt en vele jaren later, in 1963, werd besloten te stoppen met de productie

van  boter.  Een  jaar  later,  in  1964,  werd  tevens  een  samenwerkingsverband  gesloten  met  de  Zuivelfabriek

Hellendoorn.

In  mei  1959  werd  het  50  jarig  jubileum  groots  gevierd.

De heer J. Kiers was de eerste directeur, welke in 1930 werd opgevolgd door J.B. Blauw. Hij werd in 1959

opgevolgd door de heer G. Tjallema. Van 1972 tot  1990 was de heer  H.S. van Oord directeur welke werd

opgevolgd  door  de  heer  P.  Nederhoed.

In 1970 kwam de fabriek onder de vleugels van zuivelgigant Coberco. In 1990 werd de Goudse kaas met komijn

in  Amerika  met  goud  bekroond.

Negentig jaar was de kaasfabriek de trots van het dorp Wierden. Op 19 mei 2000 sloot de fabriek definitief haar

deuren.  Bron: Historische Kring Wederden.

De erven op de Brink te Wierden
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Het  meest  centraal  gelegen  punt  van  ’t  Loo  was  “de  Brink”.  Oudtijds  bestaande  uit  drie  erven,  te  weten

“Heerdink”,  “Swedering”  en  “Walravick”.  Ze  lagen  en  liggen  op  een  kluitje  bij  elkaar.

“Het  Heerdink”  is  tot  1444  nog  een  bezit  van  Hendrik  van  Goer  geheten  Scuttorp.  Op  Petrieavond  1444

verkopen Hendrik van Goer en zijn vrouw Beerte het erve onder het karspel Wierden aan priesters en klerken

van  het  klooster  Albergen.  De  naam  Heerdink  komen  we  het  eerst  tegen  in  een  pachtcontract  van  1462

opgemaakt door het klooster Albergen aan ene Johan en Berend Heerdink beide voor de helft. Als vergoeding

betaalden ze achttien mud goede, klare winterrogge per jaar en werkten ze mee aan “het beteren van tune en

graven, afrastering en sloten”. Ze mochten geen ganzen of eenden op de bouwkampen drijven. In de jaren 1581-

1586 wordt “Het Heerdink” verpand aan Reigers  uit Rijssen, omdat de beheerder  Ripperda (die heulde met

Oranje)  was  gevlucht  voor  de  Spanjaarden.  Als  kloostergoed  wordt  “Het  Heerdink”  in  1756  verkocht,

vermoedelijk  aan  de  toenmalige  bewoner  en  pachter.

De familie Heerdink had het naast de 'boerenbedoening' druk met de handel in paarden, schapen en schapenwol.

Tot zelfs uit Lemele en daar om heen bracht men de wol naar “het Heerdink”. Ook dreef men deze handel met de

graafschap Bentheim. Nu is Bertus Heerdink nog woonachtig op het erve Heerdink.

Het voormalige erve Hartgers aan de Hexelseweg 74 op 't Hoge Hexel werd voor 't eerst genoemd in 1675, in

een register. In het jaar 2002 werd het hoofdgebouw, de boerderij, nadat enkele jaren daarvoor het land en de
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gebouwen in andere handen waren overgegaan, gesloopt. De sloop was helaas onontkoombaar en eigenlijk ook

tegen de zin van de nieuwe eigenaar. 

We bedoelen met 'erve Hartgers' de boerderij die vroeger van het echtpaar Herman en Aaltje Zenderink was en

die  aan  Harry  Brummelhuis  werd  verkocht  toen  de  familie  Zenderink  in  Wierden  ging  wonen.  Mirjam

Brummelhuis en Jeroen von Pickartz bouwen op die historische grond nu een woonhuis.

We hebben het dus over het erve Hartgers, de oude boerderij die op het moment dat hij voor de eerste keer in de

registers wordt genoemd, nog eigendom is van ene weduwe Ten Cate. Bij de grote volkstelling van 1748 worden

als bewoners van het erve, het echtpaar Gerrit en Greete Hartgers en hun kinderen Jan en Hendrikjen genoemd.

Een lijst voor de verkiezing van een nieuwe koster in 1801 vermeldt onder andere een Derk Hartgers. Op een

bepaald tijdstip, de gegevens daarvan hebben we niet achterhaald, is het erve Hartgers overgegaan in de handen

van een eigenaar met de achternaam Zenderink. De naam 'erve Hartgers' is echter blijven bestaan.

Volgens een kadastrale kaart uit 1830 was het Hartgers een 'lös hoes' met een 'endskamer', de stookplaats lag

tegen de voormuur, de rook moest zich een weg zoeken door een gat in de zoldering.

Toen in 1918 de jonge vrouw Egberdina Lohuis als echtgenote van zoon Jan Hendrik Zenderink inhuwde op het

Hartgers,  kreeg ter gelegenheid van deze 'blijde inkomste' de boerderij  in de grote woonkeuken een nieuwe

keitjesvloer. Zwarte steentjes verdeelden de vloer in vierkante vlakken. Alle keitjes waren ongeveer van gelijke

grootte en werden met de hand bijeengezocht. Daarvoor al was het open vuur van de voormuur verhuisd naar de

middenmuur.

Het koken op het open vuur vereiste veel handigheid en planning. Er was immers maar één warmtebron en

aardappels hebben nu eenmaal meer tijd nodig dan gebakken spek. Zo werd er,  naast  het verzorgen van de

beesten,  het  telen  van  de  eigen  groenten,  het  zorgen  voor  de  kinderen  en  het  doen  van alle  voorkomende

werkzaamheden, steeds weer een beroep gedaan op de vrouw des huizes. 

Het driehoekige perceel aan de overkant met de schuur vormden samen het erve Hartgers, waar zeker door vijf

generaties  van  de  familie  Zenderink  werd  geboerd.  De  laatsten  waren  Herman  (zoon van  Jan  Hendrik  en

Egberdina) en Aaltje Zenderink en hun kinderen. Toen in het begin van de tachtiger jaren de ruilverkaveling haar

tanden  in  het  Hexelse  land  zette,  stopte  Herman  als  boer  en  ging  als  een  soort  van  tussenpersoon  bij  de

ruilverkaveling werken. Daar kon hij zijn grote kennis van het Hexelse land en van de verscheidene boeren op

een positieve manier aanwenden. Het erve Hartgers bleef gedeeltelijk behouden, de boerderij, de varkensschuren

en de oude schuur en wat van het land. De eigenaar en bewoner werd nog steeds Hartgers Herman genoemd. Het

hoofdgebouw, de boerderij die een aantal keren werd verbouwd en waaromheen ook nog keien als bestrating van

het erf waren gelegd, was het laatste 'lösse hoes' op Hoge Hexel. Totdat de vooruitgang ook dit voorbeeld van

hoe het vroeger was en hoe men voorheen woonde, achterhaalde. Bron: Historische Kring Wederden

De werkkampen bij Wierden
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De Rijkswerkkampen,  zoals de Vossenbosch en het (minder bekende) kamp aan de Nijverdalsestraat,  waren
eigenlijk een voortzetting van de kampen van de Arbeidsverschaffing die in de dertiger (crisis) jaren door de
Nederlandse regering waren gebouwd met als doel de ontstane werkeloosheid  te compenseren. Het werk betrof
ongeschoolde arbeid in ploegendienst, zoals ontginning van een veengebied of het graven van kanalen. Voor de
uitvoering  werden  in  de  buurt  van  de  projecten  kampen  gebouwd. 
De Duitse bezetters speelden hier op in door eind juni 1940 de Nederlandse Opbouwdienst op te richten, een
organisatie  ter  ontmanteling  van  het  Nederlandse  leger,  met  als  doel  de  gedemobiliseerde  militairen  in  te
schakelen in het arbeidsproces. Reeds in oktober 1940 werd de Opbouwdienst echter omgezet in de Nederlandse
Arbeids  Dienst  (NAD) en werd het  kader samengesteld uit  nazi  gezinde Nederlanders.  Het  werd een semi-
militair apparaat volgens Duitse opzet, aanvankelijk bestaande uit vrijwilligers, maar op 1 april 1942 werd hij
verplicht gesteld voor alle jonge mannen van 18 tot 23 jaar. De Duitsers gebruikten de reeds bestaande kampen
van de Arbeidsverschaffing, maar richtten ook een aantal nieuwe op, waaronder de twee nabij Wierden. 

Een  standaard  NAD-kamp  bestond  meestal  uit  vier  woonbarak¬ken  (elk  drie  kamers  voor  circa  zestien
personen), een keuken of kantinebarak, werkplaats, fietsenbarak en stafbarak. Alle gebouwen waren van hout en
gegroepeerd rond een appelplaats.  De leiding berustte bij ploegcommandanten, groepscommandanten en een
afdelingscommandant, die apart van de manschappen werden gehuisvest of ingekwartierd in een naburig dorp.
Tot begin 1942 was het leven in de kampen relatief pittig, maar het bewind was redelijk vrij. Wandelingen in de
vrije  tijd  waren  toegestaan  en  ook  zo  nu  en  dan  een  kort  verlof  naar  huis. 
Bij  aankomst  kregen  de  nieuwe  arbeiders  kleding,  een  beddenzak,  schoenen,  een  paar  klompen  en  als
gereedschap een schop. De dagindeling tijdens de 'opleiding' (de eerste vijf dagen) bestond grofweg uit: reveille,
ontbijt, een veldloop en vlaggenparade, gevolgd door gemeenschapszang en/of politieke scholing met weer een
veldloop en vervolgens de middagmaaltijd. ’s Middags mars- en ordeoefeningen (schop-exercitie), onderbroken
door een verplicht middagslaapje. Dan de avondmaaltijd, soms een kameraadschapsavond in de kantine en tot
slot  aardappels,  die  eerst  gezamenlijk  geschild  dienden te  worden.  Pas  na  vijf  dagen  'opleiding'  gingen  de
mannen naar het 'werkobject'.
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In de loop van 1942 werden in de NAD-kampen (zoals in het voorgaande artikel beschreven) werkeloze joodse
mannen ondergebracht, waarbij zij dezelfde werkzaamheden als de Nederlandse ex-militairen voor hen dienden
te  verrichten.  Hun  verblijf  was  slechts  van  korte  duur.  Vanaf  begin  oktober  1942  werden  deze  bewoners
afgevoerd  naar  kamp  Westerbork  en/of  kamp  Vught  om  van  daaruit  naar  de  vernietigingskampen
getransporteerd te worden.

Na het vertrek van de joodse arbeiders werden de kampen weer bevolkt door niet joodse Nederlanders, hiertoe
aangewezen door de bezetters. In september 1944 kozen veel NSB-ers vaak hals over kop het hazenpad (dolle
dinsdag) en kwam er een einde aan de NAD, waarna de te werk gestelde mensen de benen namen. Vaak doken
zij eerst onder in de omgeving van de kampen, om later terug te keren naar hun woonplaatsen. Twee NAD-
werkkampen lagen nabij Wierden, één ten noorden (De Vossenbosch), het tweede bevond zich ten westen van
het dorp aan de spoorlijn Wierden-Zwolle, ongeveer driehonderd meter na de splitsing richting Deventer.

De Vossenbosch. Na de Nederlandse capitulatie op 15 mei 1940 bouwde aannemersbedrijf Bruns en Bonke uit
Almelo een paar barakken op een terrein aan de Bruinehoopsweg en Oude Zwolseweg. Aanvankelijk werden
hier Duitse militairen gelegerd die in de omgeving een militair oefenterrein aanlegden. Na ongeveer een jaar nam
de NAD het kamp over en begon het fors uit te breiden, met als eerste bewoners gedemobiliseerde Nederlandse
soldaten die de ontginningswerkzaamheden dienden aan te pakken.  Hun inzet  duurde meestal  een half  jaar,
waarna zij afzwaaiden om vervangen te worden door een nieuwe ploeg.

Aangekomen op het stationnetje van Wierden marcheerden de 'grondwerkers' het dorp uit naar de Vossenbosch
met als wegwijzers uitgezaagde en uitgesneden houten bordjes. Ieder NAD-kamp had een erenaam en voor de
Vossenbosch was dat 'Maarten Harpertzoon Tromp'. Met veel bombarie werd op 10 augustus 1942 een reliëf van
Tromp onthuld met onder de genodigden Anton Mussert, oprichter en leider van de NSB. De Vossenbosch werd
uiteindelijk een relatief groot kamp met bijna 180 bewoners.

Om het 'werkobject' (Wierdense veld) te bereiken moest men een half uur over een stoffige zandweg marcheren
met de schoppen over de schouder. Ter plekke stonden een houten keetje en vele rijen met kipkarretjes, die
gevuld met zand en plaggen afgevoerd dienden te worden over de daartoe aangelegde rails.
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Na het ter ziele gaan van de NAD in september 1944 (zie voorgaande artikelen in deze krant) werd kamp De
Vossenbosch  in  gebruik  genomen  door  de  Deutsche  Bahn,  belast  met  het  vervoer  van  materialen  voor  de
Wehrmacht. 

Een paar maanden later namen parachutisten van de Hermann Göring Divisie (belast met de verdediging van
Wierden) er hun intrek, met de officieren in huize de Vossenbosch. Na vijf dagen strijd trokken zij zich in de
nacht van 8 op 9 april  1945 terug en werd Wierden op 9 april  bevrijd.  Hierna werden er Franse militairen
gelegerd die gedurende ongeveer een maand de repatriatie van mensen, die in Duitsland verplicht te werk waren
gesteld (Arbeitseinsatz), regelden. 

Na de capitulatie van nazi-Duitsland op 7 mei 1945 kwam er het Canadese Algonquin Regiment (de bevrijders
van Wierden) te liggen. Met andere in de omgeving gelegerde Canadese eenheden wachtten zij hier op terugkeer
naar hun vaderland, hetgeen vanaf augustus 1945 geleidelijk plaatsvond. Het barakkenkamp heeft vervolgens
een aantal jaren leeggestaan, tot in 1951 de eerste gerepatrieerde Molukse (vaak Ambonese) gezinnen er hun
intrek namen. Er werd fors bijgebouwd, zodat er een compleet houten dorp ontstond. 

De Molukkers woonden hier vele jaren, tot zij konden verhuizen naar permanente woningen in het dorp (in de
zestiger  jaren).  Hierna  zijn  de barakken  gesloopt  en  verhandeld  of  verschroot.  De gemeente  Wierden  heeft
vervolgens de grond aangekocht en er trimbanen en wandelpaden aangelegd. Daarna is het mede door inzet van
de ruiterverenigingen de Eschruiters en 'n Mölnbelt tot een hippisch centrum uitgegroeid, hetgeen het tot op de
dag van vandaag nog is met toenemende internationale allure.

Het  tweede werkkamp bij  Wierden bevond zich ten westen van het  dorp aan de spoorlijn Wierden-Zwolle,
ongeveer  driehonderd  meter  na  de  splitsing  richting  Deventer.  Nadere  gegevens  omtrent  dit  kamp  zijn
momenteel helaas niet bekend. Op een luchtfoto uit 1950 zijn nog wel de contouren te herkennen. Daarnaast
kreeg de Historische Kring Wederden van de familie Noltus enkele foto’s van NAD-bewoners van dit kamp.
Bron: Historische Kring Wederden.

Een vreemde man in Diepenheim

In  1858  werd  in  het  Friese  dorpje  Hitzum  Jacob  de  Haan  geboren.  Als  volwassen  man  werkte  hij  als
grondwerker, totdat hij op 30 augustus 1905 op 47-jarige leeftijd in Diepenheim overleed. Drie jaar later werd op
1 juni in de gemeente Wonseradeel Huite Piebenga geboren. Hij was een zoon van Jurjen Huites Piebenga en
Jeltje Tjallings Poortstra. Huite overleed op vierenveertigjarige leeftijd, ook in Diepenheim, ook op 30 augustus
1905.

In eerste instantie lijken bovenstaande beschrijvingen niet zo bijzonder. Het is misschien opvallend dat beide
heren in Friesland geboren zijn en op dezelfde dag in Overijssel zijn overleden, maar heel opmerkelijk hoeft dit
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niet  te zijn.  Toch herbergen  de overlijdensakten van deze mannen, die anderhalve maand na elkaar  werden
opgesteld,   een mysterie.  Het is namelijk één en dezelfde persoon. De man had zich voor zijn overlijden als
iemand anders voorgedaan.

De Leeuwarder Courant was op de hoogte van deze bijzondere situatie. De krant schreef dat een persoon na een
kortstondige ongesteldheid was overleden in het arrestantenlokaal waar hij had kunnen overnachten. De man had
eerder verklaard dat hij Jacob de Haan heette en geboren was op 13 augustus 1858. Naar eigen zeggen woonde
hij  in  Hitzum,  leefde  zijn  vader  nog en  was  zijn  moeder  overleden.  Hij  was  niet  getrouwd en  werkte  als
grondwerker. Voordat hij in Diepenheim terechtkwam, was hij vanuit Duitsland via Oldenzaal het land weer
binnengekomen.

 Grondwerkers - Boeren in Beeld

Tot halverwege de negentiende eeuw kwamen in de zomer duizenden Duitsers naar Nederland om hier in de
landbouw te  werken.  Daarna   vertrokken  juist  de  Nederlanders  naar  Duitsland  om daar  in  de  industrie  en
mijnbouw te werken. Arbeiders in Duitsland die minder dan tweeduizend mark verdienden moesten zich vanaf
1899 verzekeren  tegen  letsel  en ouderdom.   Dit  gebeurde  onder  meer  door aankoop van zegels  die op een
zogenaamde  ‘Quittungskarte’  geplakt  werden.  Hiermee  kon de  arbeider  laten  zien  dat  en  voor  hoeveel  hij
verzekerd was.

Zo’n Quittungskarte werd op het lichaam van de overleden man gevonden, alleen stond daarop de naam van
Hiüte Piberga vermeld. Deze persoon zou zijn geboren op 1 juni 1861 (of 1867) in Hichtum. Na het vinden van
de kaart werd er een onderzoek ingesteld naar de identiteit van de man. Dit onderzoek leverde volgens de krant
geen resultaat op. Lezers die meer informatie hadden over de identiteit van de man, werden verzocht dit te
melden bij de burgemeester van Diepenheim.

Of  en  hoeveel  mensen  aan  de  oproep  van  de  burgemeester  gehoor  hebben  gegeven  is  niet  bekend,  maar
anderhalve week na het uitkomen van het artikel verschenen de mannen die in eerste instantie aangifte hadden
gedaan van de dood van Jacob de Haan wederom bij de gemeenteambtenaar. Dit keer om die eerste akte te laten
verbeteren. De vernieuwde akte vermeldt het overlijden van een onbekend persoon, waarbij een Quittungskarte
met de naam Huite Piebenga aangetroffen was. De ambtenaar van dienst concludeerde ‘dat genoemde persoon
blijkbaar is genaamd Huite Piebenga, geboren te Wonseradeel, woonplaats onbekend, oud vier en veertig jaar,
grondwerker,  ongehuwd,  zoon  van  Jurjen  Huites  Piebenga,  wonende  te  Bolsward  en  van  Jeltje  Tjallings
Poortstra, overleden.’
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 Overlijdensakte Huite Piebenga, Diepenheim, 19 oktober 1905, aktenummer 29.

Bijna honderdelf jaar later blijven er vragen. Was het wel echt Huite Piebenga? Behoorde de Quittungskarte
daadwerkelijk tot de man die hem meedroeg? Dat die persoon niet zo gehecht was aan een identiteit blijkt wel uit
het feit dat de persoon Jacob de Haan verzonnen was. In de periode waarin hij geboren had moeten worden, is er
geen geboorteakte te vinden van een kind met die naam. Waarom gebruikte de overleden man dit pseudoniem?
Had hij iets te verbergen? Het mysterie blijft. Bron: MijnStadMijnDorp.

De Twentsche Automobiel Maatschappij, 1925; van
lokaal naar internationaal vervoer
In 1924 richtte Bernardus Johannes Brok als één van de eersten in Overijssel een busbedrijf op dat schoolreisjes,
verenigingsuitjes en meerdaagse ritten verzorgde. Het bedrijf Brok Reizen is nog altijd gevestigd in Borne en de
werkzaamheden zijn na al die jaren onveranderd gebleven.
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Henkie Brand , chauffeur van de TAM met zijn Dion Bouton (collectie OAD Museum)

Bernard was van beroep metaalbewerker. In 1924 kocht hij de molen van Vonke en vestigde er een garage in.
Zijn broer Willem kocht een Duitse auto, een Adler. Nadat eerst de familie een toer door Twente had gemaakt,
werd de carrosserie er afgesloopt en werd de auto omgebouwd tot bus. Daarmee begon Bernard een busdienst
van Borne naar Almelo en later via Bornerbroek naar Hengelo. Kasteleins langs de route kregen vlaggen, die
werden uitgestoken als er busklanten waren. Willem reed de bus, maar na een paar maanden had hij er genoeg
van,  want  hij  was  meubelmaker  en  geen  buschauffeur.  Bernard  zegde  vervolgens  zijn  baan  op  en  werd
garagehouder annex buschauffeur. Zijn lijndienst-bedrijf heette: Twentsche Automobiel Maatschappij (TAM).
Later voerde hij zijn busdiensten uit in samenwerking met Gerard ter Haar.  In 1927 werd de buslijn Borne-
Delden geopend. Aanvankelijk bestond er in die tijd grote concurrentie. Het was de tijd van de "wilde" diensten.
De lijn Hengelo-Borne-Almelo was een halfuursdienst. Uit Hengelo vertrok om 8 uur de bus van Kleissen, die
van Brok of Ter Haar (ze wisselden elkaar om de week af) om 8.30 uur en de bus van Nijhuis om 9 uur. In
1939/1940 werden alle vergunningen ingetrokken. Vandaag de dag is Brok Reizen nog steeds een familiebedrijf.
Sinds 1997 is de leiding in de handen van B.A.T. Brok.
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T-Ford, eerste bus van Gerard ter Haar (collectie OAD Museum)

Gerard ter Haar was aanvankelijk chauffeur bij de Hengelosche Bierbrouwerij en daarna bij Spanjaard. In 1922
zag hij  een advertentie  waarin  autobussen te  koop werden  aangeboden  in Werkendam.  Hij  had een  motor,
waarmee hij naar Werkendam reed en hij keerde terug met zijn eigen T-Ford autobus, betaald met zijn f 4000,‒
spaargeld.  Dit werd het begin van zijn zelfstandig ondernemerschap. Als vestigingsplaats koos hij Borne. In
1925 vormde Gerard, samen met Bernard Brok, het busbedrijf TAM en in 1926 werd door de provincie aan Ter
Haar  concessie  verleend  voor  een  autobusdienst  van  Borne  naar  Delden  en  van  Bornerbroek  naar  Almelo.
Gerard bouwde zijn bedrijf uit en in 1938 had hij al vijftien bussen. In de Tweede Wereldoorlog verzette hij zich
tegen de Duitse bezetters, die zijn bussen wilden vorderen en hem voor hen laten rijden. Dat weigerde hij. Hij
haalde de bussen uit elkaar, verstopte de onderdelen en dook onder. Na de oorlog zette hij snel zijn bedrijf weer
op. De bussen werden in elkaar gezet en de paar kwijtgeraakte bussen spoorde hij op. Binnen de kortste keren
reed hij de lijndiensten weer vanuit zijn standplaats aan de Grotestraat in Borne.

OAD-bus uit de jaren 30 (collectie B.Brok)                   
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Lijndienstbus Hengelo-Almelo 1928 (collectie B.Brok)

Joop ter Haar volgde zijn in deze tijd vader op. Hij nam het bedrijf Müller Transport  over,  dat al jarenlang
personenvervoer  in  de  omgeving  van  Holten  verzorgde.  Het  vergrote  bedrijf  kreeg  de  naam  Overijsselse
Autobusdiensten (OAD). De OAD breidde het openbaar vervoer steeds verder uit in Salland en Twente, van
Deventer tot Almelo en Hengelo. Daarnaast verzorgde de firma groepsuitstapjes. Men legde zich daarbij steeds
verder toe op internationale reizen. In 2009 nam Julius, de zoon van Joop, het roer over van het bedrijf OAD, dat
ondertussen was uitgegroeid tot een grote landelijke reisorganisatie. Bron: Canon van Borne  

Laatste woord 

De mensen, die in het prille begin van de negentiende eeuw naar Twenthe trokken, waren zonder uitzondering
arme  gelukzoekers.  Ze  verhuurden  zich  als  dagloners  maar  koesterden  hun  eigen  onafhankelijkheid.  In  de
Entermarke  konden ze op legale  dan wel  illegale wijze in bezit  komen van een stukje onontgonnen grond.
Daarop werd een hut gebouwd werd en een groentetuintje aangelegd. In het begin waren er vrijwel geen sociaal-
economische  verschillen  maar  dit  veranderde  halverwege  de   negentiende  eeuw.  Er  kwamen  notabelen
(onderwijzers  en  een  evangelist)  en  enkele  bewoners  kregen  aanzien  omdat  hun portemonnee  steeds  voller
raakte. De huurders hadden veel last van “wandgedierte” en besloten de wanden van het huisje in te smeren met
petroleum en teer. Terwijl ze nog met dit klusje bezig waren kon het gebeuren dat de teerpot in aanraking kwam
met vuur “dat  zich zodoende makkelijk meester kon maken van de wanden en alzo van het  hele gebouw”.
Behalve het bed werd de inboedel vaak grotendeels gered maar het huis ging geheel in vlammen op. Voor de
eenentwintigste eeuwer is dit verhaal een illustratie van grote armoede. 
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