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Voorwoord 

Ik die de duisternis omhels, schenkt vreugde aan de aarde. Niets kan de ogen van de herinnering zo goed openen
als een lied, en mijn herinneringen verheffen mij en voeren mij mee terwijl we samen zingen. In het land van de
herinneringen is het  altijd nu. Er is een ongevonden deur en toen ik hem vond en openmaakte,  zag ik veel
verdriet. O verdwenen en door de wind beklaagde geest, kom weer terug!
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Het gevoel dat ik iets ongelooflijk belangrijks doe: iets voor de toekomst. Ik zal de wereld veranderen, en als ik
daarvoor met mijn lichaam moet betalen, zal ik dat doen. Ik luister naar het zachte zoemen van de aarde die om
zijn cardanische as draait, en draait en draait, steeds verder de eenentwintigste eeuw in. Ik ben jong, mijn bloed
is  warm,  en  ik  twijfel  er  geen  moment  aan  dat  ik  alles  kan  veranderen.  Ik  ben  akkoord  gegaan  met  de
sterflijkheid.  Het  meeste  wat  het  kortstondig  leven  de  moeite  waard  maakt  is  me niet  ontgaan.  Ik  heb  de
overleden mensen in mijn herinnering begraven. Ik  ben geen rijk mens maar wel een goed mens. En alleen
politici hebben profijt bij oorlog.

Inleiding 

Eanter is onmeunig mooi.
'Joa, oons oalde Eanter,' zeg mien moo,
'is völle meuier as Almelo:
Eanter is onmeunig mooi.'

Dit is een vrije vertaling van een gedicht van Willem Wilmink. Want Wilmink schreef over Enschede. Mien moo
heeft nooit kunnen wennen in Eanter.

Ik kom uit Enter. Eanter? Niet die op het toetsenbord. Maar die op de kaart staat sinds de komst van de A1. Ik ga
wat  vertellen  over  de  oude  tijd  van  Twenthe  en  Eanter.  Over  het  ontstaan  en  wat  er  uit  die  oude  tijd  is
overgebleven.

De hogere gronden van de Sallandse heuvelrug gaan aan de oostkant, in een vrij smalle zone, over in de natte
zandgronden van het beekdal van de Regge. Op de overgang van deze twee landschapstypen ligt een smalle
strook  gordeldekzand.  Tijdens  de  laatste  ijstijd  bliezen  sterke  winden  grote  hoeveelheden  zand  vanaf  de
stuwwallen en spoelzandwaaiers naar de flanken van de Sallandse heuvelrug. 

Spoelzandwaaiers zijn afzettingen bestaande uit grof zand en grind en bevinden zich aan de buitenkant van de
stuwwallen.

Hierdoor ontstond rondom de stuwwal een brede gordel van metersdik, leemarm dekzand. Omdat deze ruggen
vrijwel steeds op de overgang van hoog naar laag liggen en vanwege hun hoogte goed bewoonbaar zijn, bouwde
men  daar  in  vroeger  tijd  boerderijen  en  legde  men  er  akkers  aan.  Waarschijnlijk  bevatten  deze  gordel-
dekzandruggen tal van prehistorische resten ter hoogte van het oorspronkelijke maaiveld. Dit werd vanaf de Late
Middeleeuwen sterk opgehoogd door de bemesting met zandhoudende plaggenmest.

Het dorp Enter is ontstaan op een restant van een stuwwal. die zich vormde tijdens de laatste ijstijd, die ongeveer
tienduizend jaar geleden eindigde. Het gletsjerijs stuwde een heuvel op van ongeveer tien meter lengte en één
kilometer breed. Op de meeste plaatsen verheft deze zich enkele meters boven het omliggende land, oplopend tot
tien meter op het hoogste punt, de Hamberg. (Een ham is een hoek). 

Dateert Enter van het jaar 1134 of 1188? Natuurlijk niet! Het is slechts een eerste schriftelijke vermelding. Er
zijn sporen aangetroffen die teruggaan tot 1700 voor Christus. Er zijn urnenvelden gevonden met wel tachtig
urnen. In zo’n veld hebben vroegere bewoners hun overledenen, na verbranding, bijgezet. 

De  rondtrekkende  jagersvolken  kregen  het  steeds  moeilijker  door  bevolkingsgroei,  territoriumvorming  en
achteruitgang van de wildstand. Men schakelde geleidelijk over op primitieve vormen van landbouw en het
verblijf in vaste woonplaatsen. Onderzoek heeft aangetoond dat de humuslaag op de essen op sommige plaatsen
meer dan één meter dik was. Uitgaande van een ophoging door de voortdurende bemesting met gemiddeld een
millimeter per jaar, zouden de essen meer dan duizend jaar bemest zijn. De eerste vaste bewoners vestigden zich
aan  de oostkant  van de es,  in  de Waterhoek.  Hier  ging  de  helling van de  Hamberg  geleidelijk  over in  de
Reggevallei.
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Er zijn verschillende vondsten gedaan  die aantonen dat  Twente,  en dus ook Enter,  veel  eerder  bewoond is
geweest dan men lange tijd heeft aangenomen. Toen in het jaar 1950 aan de Julianastraat  in Enter de eerste
woningwetwoningen werden gebouwd, werden bij graafwerkzaamheden sporen gevonden van een nederzetting
uit de Karolingische tijd (800 tot 1000 na Christus). Een groot aantal hagelpotscherven bleek te duiden op een
pottenbakkerij.  Bij  het  graven  van  het  Twentekanaal  werd  bij  Hengelo  een  menselijke  schedel  gevonden
waarvan men de ouderdom op twintig- à dertigduizend jaar stelt.

De vondsten doen concluderen dat er menselijke bewoning was op de hoger gelegen gedeelten van de streek in
de  late  ijstijd.  Temeer  daar  in  de  buurt  voorwerpen  van  hertshoorn  zijn  ontdekt.  Op  bewoning  tijdens  de
overgang van de oudere naar de middensteentijd (duizend jaar geleden) duidt de ontdekking van een werkplaats.
In de werkplaats werden vuurstenen werktuigen, zoals mesjes, pijlspitsen, boren, naalden en schrabbers gemaakt.
De  werkplaats  werd  gevonden  op  enkele  kilometers  zuidelijk  van  Enschede,  in  een  hoge  heiderug  in  het
Usselerveen. In de musea en in de watermolen bij Diepenheim kan men de vuurstenen werktuigen bewonderen.

In het oude archief van de gemeente Zutphen is een acte die dateert van 2 februari 1134. In deze acte, inzake een
schenking aan de kanunniken van de Walburgkerk te Zutphen, komt als getuige Arnoldo de Ennethere voor.
Arnoldo was een broeder in de kloostergemeenschap in Zutphen. Dit is de eerste vermelding van de naam Enter
en de vroegste vorm hiervan.  Er was een adellijk riddergeslacht in Enter, die woonden op de Hardenbergh. Die
was op de plaats van de eerste cooperatie. Ze werden Van den Reve genoemd en kwamen van de burcht uit
Tilligte. Ze noemden zich Van Ennethere, van Enter.

Ik woon nu in de marke Enterbroek. Dat is een landschap met kleine koppen van dekzand. Het landschap is
ontstaan rondom de stuwwallen. De meeste dekzandverhogingen in het landschap (op de gordeldekzandruggen
na) betreffen kleine koppen of ruggen. De diversiteit van het gebruik van de bodem door de eeuwen heen en het
huidige landschap van Twente hebben hun oorsprong in verschillende geologische perioden.

Tijdens  het  Tiras  werden  de  zoutafzettingen  gevormd,  bv  in  Boekelo  en  tijdens  het  Piloceen  de
zeekleiafzettingen. Het landschap zoals we dat nu kennen begint in het Saalien. Dat is de koude periode van
driehonderdduizend tot honderddertigduizend jaar geleden tijdens het Pleistoceen. Door het dal van de Regge en
de  Dinkel  baande  het  Scandinavische  landijs  langgerekte  lobben.  Zo  werden  er  heuvelruggen  opgestuwd.
Toen het landijs was gesmolten bleef dikke en nauwelijks waterdoorlatende grond achter, bestaande uit keien,
grof  zand  en  keileem.  Op  de  hellingen  ontstonden  erosiedalen,  terwijl  in  de  lager  gelegen  dalen
smeltwaterstroompjes zorgden voor een sterke afwisseling van hoge en lage gronden. 

Tijdens het Pleistoceen was Twente een toendra geworden en had de wind vrij spel op de kale gronden. Het
gebied werd bedekt met een laag zand en zo ontstond een glooiend landschap. Gedurende het Holoceen werd het
klimaat milder en kreeg de vegetatie een kans om zich te ontwikkelen. Omdat de Regge, de Dinkel en de beken
overstroomden, werden grote hoeveelheden zand en klei afgezet.  De beken zorgden plaatselijk voor verdere
versnippering van het landschap en het ontstaan van kleine geïsoleerde dekzandkoppen. 

De eerste bewoners vestigden zich op de zijkanten van de stuwwallen en op de hoger gelegen dekzandkoppen en
dekzandruggen. Het waren rondtrekkende jagers en ze bleven korte tijd op dezelfde plaats. Nadat het klimaat
warmer werd kwamen meer mensen, die langer bleven. Ze verbeterden de grond en verbouwden gewassen. Op
de lager gelegen natte beekdalen kwamen weilanden voor het vee. Sporen van vroegere bewoners komen op
verschillende plaatsen in de streek voor. 

In 1935 stuitte de heer Geels uit Enter tijdens het steken van kienhout, dat zijn fossiele overblijfselen van bomen,
in het zuiden van het Enterveen op een zwerfkei. Direct onder de steen vond hij drie grote barnstenen kralen,
twee bronzen staafjes, een bronzen ring en een bronzen spatelvormige naald.

Het laatste voorwerp, een zogenoemde 'spatenkopfnadel', werd rond de zesde eeuw voor Christus gedateerd en is
het enige bekende exemplaar in Overijssel. In 1936 werd bij het afgraven van een esgedeelte een urnenveld
aangetroffen. Tachtig urnen uit de achtste à negende eeuw werden geteld, waarvan er een twintigtal heel zijn
gebleven. Nog een oudheidkundige vondst, die zelfs uniek voor Nederland was, deed men in 1954. Ten noorden
van de Hamberg, aan de rand van de es, werd een trechtervormige urn uit de achtste eeuw gevonden, die naast
verbrande beenderen en een dotje haar, twee mooie bronzen broches bevatte. 

Wie waren die jagers? Dat waren de Neanderthalers, (120.000 v.Chr.- 5.300 v. Chr).
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De  Paleolithicum  en  Mesolithicum  (Oude  en  Midden  Steentijd)  beslaan  een  lange  periode  waarin  grote
landschappelijke  veranderingen  plaatsvinden,  voornamelijk  veroorzaakt  door  langdurige  glacialen;  dat  zijn
ijstijden en kortstondige interglacialen,  dat zijn warme perioden. Twente kreeg tijdens de glacialen Saale en
Weichsel zijn huidige contouren met de stuwwallen en dekzandruggen, zowel als de toevoeging van keileem aan
de bodem. Dit heeft veel invloed gehad op de bewoningsgeschiedenis van deze streek. Het aantal vindplaatsen
van de eerste bewoners – de Neanderthalers, van 120.000 tot en met 40.000 jaar geleden – is klein. Er is echter
wel een kampement van de Neanderthalers  gevonden in de omgeving van Mander. Naast een vuistbijl gaat het
daar om ruim honderd, door vakarcheologen, erkende vondsten. Ook elders in Twente zijn vuistbijlen gevonden. 

Na het  uitsterven  van  de  Neanderthalers  zijn  de  klimatologische  omstandigheden  rond 13.000 jaar  geleden
zodanig  verbeterd  dat  de  Homo  Sapiens  op  het  Twentse  toneel  verschijnen.  Van  verschillende
jachtkampementen zijn de sporen in Twente aangetroffen. Er zijn nog meer sporen aangetroffen van de jagers en
verzamelaars uit de archeologische periode Mesolithicum (10.500 – 5.300 v. Chr.). Het grote verschil met hun
voorgangers is dat zij te maken krijgen met uitgestrekte bossen als gevolg van de klimaatverbetering. Er wordt
dan intensief gebruik gemaakt van pijl en boog. Wij leven tegenwoordig nog steeds in deze warme periode, die
de naam Holoceen heeft gekregen.

Er waren boeren in de Steen-, Brons- en IJzertijd (5.000 v.Chr.-12 v.Chr.). 

De archeologische periode Neolithicum (vanaf 5.300 v. Chr.) wordt gekenmerkt door de geleidelijke overgang
van mobiele jager-verzamelaar-gemeenschappen naar plaatsgebonden boerengemeenschappen. Een ingrijpend
gevolg is de toenemende invloed op het landschap van deze boeren tijdens de Late Steentijd. Zij  waren de
bouwers van de hunebedden tijdens de Trechterbekercultuur. Er is één hunebed bij Mander is aangetroffen uit de
Bronstijd en de IJzertijd, tot 12 v. Chr.

In Twente lagen deze boerderijen als eilandjes op de flanken van de stuwwallen, omringd door het oerbos. De
vondst in Twente van bronzen bijlen, speerpunten en andere importproducten maakt duidelijk dat de regio was
aangesloten op het Europese handelsnetwerk. Bij het ploegen komt het eergetouw of haakploeg in gebruik. 

Het begraven in grafheuvels en op zeker moment in grafvelden gaf archeologen de mogelijkheid meer te weten
te komen over de belevingswereld van mensen in de Brons- en IJzertijd, evenals de producten die deze boeren
verbouwen en hun mogelijke rituelen. In tegenstelling tot de Bronstijd, brons is een legering van tin en koper,
was er in de IJzertijd sprake van ijzeroer in de omgeving. Het ijzeroer werd uit de grond gehaald  om er ijzeren
voorwerpen van te smeden. Bij de sieraden treffen we mantelspelden ofwel fibulae aan en op zeker moment de
eerste Keltische munten, waarvan een gouden munt gevonden is in Vasse en een fragment van een glazen La
Tène armband bij Saasveld. In de landbouw wordt van de zwerflandbouw afgestapt  ten gunste van het veel
duurzamere celtic fields-akkersysteem. Via luchtfotografie zijn er celtic-fields getraceerd bij Vasse en Holten. 

Een celtic  field  wordt  ook  wel  een  raatakker  genoemd.  Het  is  een  kleine  vierkante  of  rechthoekige
aaneensluitende akker, zoals  die vanaf  de Late  Bronstijd  tot  in  de Romeinse  tijd als  landbouwsysteem werd
gebruikt  voor  de  verbouw  van  primitieve  graansoorten,  zoals  emmertarwe  en  spelt.  De
aanduiding raatakker verwijst naar de raatstructuur van de percelen.

Een groot veld van minstens enkele hectaren werd in kleinere percelen verdeeld, die zo'n 35 bij 35 tot 50 bij 50
meter groot waren. Wanneer de akkergrond uitgeput raakte werd die opzij geschoven, waarbij aarden wallen
ontstonden.  Er  werden  van  elders  aangevoerde  vruchtbare  zoden  op  gelegd. Omdat  zand  water  niet  goed
vasthoudt kon met het aanbrengen van nieuwe zoden bij raatakkers op zandgronden een betere waterregulatie
ontstaan. De wallen zijn soms nog terug te vinden, zoals op het Noordsche Veld bij Norg, dat in het noorden van
Drenthe ligt. Vaak is het wallenstelsel alleen nog aan de verkleuring van de grond te zien.

Eén of meer 'raten' van een veld konden gebruikt worden om er een behuizing te bouwen. Was deze boerderij of
hut versleten, dan werd er met het bruikbare materiaal een nieuwe gebouwd op een andere, uitgeputte akker. De
beschikbare grond was door decennia bewoning weer vruchtbaar geworden. Men noemde dat zwervende erven.

Emmertarwe  is  de  oervader  van harde  tarwe en  is de  belangrijkste  tarwesoort.  Bij  vele  opgravingen  in
het Midden-Oosten en in Europa zijn resten van deze tarwesoort  gevonden.  De gedomesticeerde emmertarwe
werd al vanaf 7000 v.Chr. verbouwd in Egypte. Ook is het een van de planten die ruwweg zo'n 2000-3000 jaar
geleden in Nederland werden verbouwd op de raatakkers, ook wel bekend als 'celtic fields’.
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Tijdens de IJzertijd neemt de bevolking toe en ook de lagere delen van Twente worden in gebruik genomen door
de boeren. De oerbossen verdwijnen in rap tempo. Naast landbouw spelen jacht en visvangst nog steeds een rol.
In Twente zijn verschillende boerderijplattegronden opgegraven die uit de Bronstijd en de IJzertijd stammen.
Mens  en dier  leefden  in  een gemeenschappelijke  ruimte,  zoals  later  het  `los  hoes’.  Behalve  sporen  van de
boerderij  treffen  archeologen  veelal  sporen  aan  van  spiekers  voor  de  opslag  van  graan,  waterputten  en
afvalkuilen.

Het volgende stukje gaat over Romeinen en Tubanten, van stamgebied naar Frankische gouw (12 v. Chr – 804
na Chr.).

Na de verovering van Galllië door Ceasar, ondernemen de Romeinen vanaf 12 v. Chr. pogingen om Germanië
tot aan de Elbe onderdeel te maken van hun Europese rijk. Het verlies van de Varusslag in 9 na Chr. draagt ertoe
bij dat keizer Claudius in 47 na Chr. het besluit neemt dat de Rijn de rijksgrens wordt. Twente komt daarmee
buiten het Romeinse Rijk te liggen en er lijkt sprake te zijn van een afname van de bevolking. Gezien de vondst
van Romeinse munten in onder andere Saasveld, Delden, Enschede en Oldenzaal, evenals wat importstukken,
zoals de steel van een bronzen steelpan in Agelo, een glazen beker in Borne en aardewerk in Saasveld is er wel
sprake geweest van handelscontacten.

De Varusslag is de Slag in het Teuteburgerwald, tussen Dusseldorf, Hannover  en Bremen. Het woud ligt aan de
rivier de Weser, tussen Nordrhein Westfalen en Nieder Saksen.

Er zijn in Engeland bij de Muur van Hadrianus altaarstenen gevonden met daarop de naam `Tuihanti’, die deel
uitmaken van een Friese ruiterafdeling. Kwamen deze Tubanten uit de regio Twente zoals wij dat nu kennen?
Dat zou kunnen. Toch was gezien de vondsten de `romanisering’ van Twente heel beperkt en deze zet ook niet
verder door wanneer in de derde eeuw de invloed en macht van het Romeinse Rijk begint af te brokkelen. De
bevolkingsafname lijkt in deze periode verder door te zetten en het oerbos keert op veel plekken in Twente terug.

Vanuit het oosten bevolken nieuwe bewoners – de  Saksen – het gebied en mengen zich met de autochtone
bevolking. De bewoning draagt het karakter van één of enkele boerderijen bij elkaar. Van grotere nederzettingen
is in de vijfde eeuw nog geen sprake. Dit komt pas op gang in de Vroege Middeleeuwen en de komst van de
Franken,  inclusief  missionarissen  in  de  achtste  eeuw.  In  wezen  is  dan  ook pas  de  prehistorie  van  Twente
definitief voorbij. 

De oudste akte met betrekking tot Twente – waarvan een afschrift bewaard is gebleven - dateert van 797 en
maakt melding van Northuianti (Noord Twente) en de buurtschappen Manheri  (Mander),  Entheri  (Enter)  en
Huleri (Dulder).  Bij de vrede van Selz (804) verloor Saksen haar zelfstandigheid en werd invoering van het
Christendom verplicht gesteld.  Er  werden gouwgraven aangesteld en werd Twente in de eerste helft van de
negende eeuw definitief opgenomen in het Frankische rijk.

Het  archeologisch  onderzoek  in  Enter  concentreerde  zich  op  het  gebied  De  Akkers.  Hier  werden  in  drie
onderzoeken resten blootgelegd uit de IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen. In de jaren vijftig werden in de
omgeving van het gebied mogelijk graven aangetroffen uit de Romeinse tijd. Tijdens het eerste onderzoek werd
een enkele huisplaats uit de vierde tot vijfde eeuw gedocumenteerd. Het hoofdgebouw was slecht geconserveerd
en wordt verondersteld van het type Eursinge te zijn. Dit type behoort tot het hallehuistype met middenlangsdeel,
een lös hoes dus. 

Op het terrein bevonden zich tevens enkele hutkommen. Aardewerk uit de hutkommen dateert tot in de zesde
eeuw.  Onderzoek  op  het  daarnaast  gelegen  terrein  leverde  geen  bewoningsresten  uit  de  Romeinse  tijd  op.
Hoewel het  niet onmogelijk is dat delen van een omvangrijkere nederzetting verdwenen zijn als gevolg van
planontwikkelingen  gedurende  de  tweede  helft  van  de  vorige  eeuw,  is  het  ook  niet  uit  te  sluiten  dat  de
nederzettingslocatie op De Akkers iets kleinschaligs betrof, mogelijk een Einzelhof.  

Een  hutkom  was  een  half  ingegraven,  rechthoekig  gebouwtje.  Het  had  geen  bovengrondse  wanden  en
de dakconstructie rustte gedeeltelijk op het maaiveld. De afmetingen van een hutkom waren meestal ongeveer 2
bij 3 meter, maar er zijn ook grotere exemplaren gevonden. De bodem lag enige tientallen centimeters tot meer
dan een meter  lager  dan het  maaiveld.  Komhutten hebben gefunctioneerd  als ambachtsschuurtje,  meestal  op
een boerenerf. Er zijn hutkommen gevonden die gebruikt waren voor activiteiten zoals weven, houtbewerking,
metaalbewerking of  het  bewerken  van bot.  Bij  opgravingen van laatmiddeleeuwse erven worden hutkommen
niet meer aangetroffen. 
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Archeologie is meer dan alleen opgraven. Maar zonder opgravingen zou de archeologie ons maar heel weinig

kennis hebben opgeleverd.

De eerste opgravingen, die plaatsvonden in de zestiende en zeventiende eeuw, waren vooral bedoeld om mooie

dingen te vinden. Beelden, munten en potten vonden zo hun weg naar rijke verzamelaars. Vanaf de achttiende

eeuw gingen de gravers ook wat beter kijken naar andere dingen. Ze haalden bijvoorbeeld niet alleen een paar

mooie potten uit een graf, maar schreven ook op hoe dat graf eruit zag en hoe de dode daarin was begraven.

Sommigen maakten tekeningen van wat ze in de bodem aantroffen.

In de negentiende en twintigste eeuw werd het opgraven van archeologische vindplaatsen een echte kunst. Het

gebeurde steeds nauwkeuriger en leverde steeds meer informatie op. De archeologen gingen beseffen, dat ze de

opgravingen maar één keer konden uitvoeren – daarna was de vindplaats immers weggegraven. Het zorgvuldig

noteren, tekenen en fotograferen van de opgegraven vindplaats werd even belangrijk als de vondsten die eruit

kwamen.

Om diezelfde reden proberen de archeologen tegenwoordig zo min mogelijk op te graven. Latere archeologen,

zo  zeggen  ze,  zullen  nog  meer  informatie  uit  een  opgraving  kunnen  halen.  Elke  dag  worden  er  nieuwe

vindplaatsen ontdekt bij  het  aanleggen van wegen,  spoorlijnen en woonwijken. Meestal  moeten die worden

opgegraven, anders gaat alles voorgoed verloren.

In Nederland geldt  voor iedereen (en dus ook voor professionele archeologen) een wettelijke plicht  om een
vondst te melden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Opgravingen zijn gebonden aan strikte regels. Zo
dient  voor  veldonderzoek,  zoals  booronderzoek  en  opgravingen,  een opgravingsvergunning te  worden
aangevraagd, een vergunning die slechts verleend wordt aan vakbekwame archeologen. Vondsten moeten binnen
twee jaar  worden geconserveerd  en overgedragen aan de eigenaar. Artikel  50 van de Monumentenwet  1988
bepaalt dat de overheid eigenaar is van de vondsten, tenzij iemand anders zijn eigendomsrecht kan bewijzen. De
opgravingsresultaten dienen binnen twee jaar na het einde van de opgraving schriftelijk te worden gerapporteerd
aan de minister, de eigenaar en burgemeester en wethouders van de gemeente waar de opgraving plaatsvond.

Zwembad de Whee, Goor

In 1929 bestond er in Goor een vereniging "De vereeniging Goor Vooruit", die als doel het promoten van Goor
als toeristenplaats had. Naast het plaatsen van richtingwijzers en zitbanken had de vereniging ook de wens geuit
tot de oprichting van een zwembad. Dit  idee vond steun bij burgemeester  en wethouders  en de plaatselijke
notabelen. Een der aanwezigen, H. Jannink stelde een perceel ter beschikking bij een stuw in de Regge. Deze
plaats werd echter afgekeurd door deskundigen van het waterschap de Regge. In 1930 werd het voorstel van D.J.
Bunschoten ( directeur Twentsche Stoombleekerij), een terrein op de Whee te gebruiken, aanvaard. De Stoom
zou tevens voor pompinstallatie zorgen. Op 12 Juli 1930 werd de notariele stichtingsakte vastgelegd en hiermee
de basis van het zwembad.
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vlnr.  Schutte,  Meijer, Bunschoten,  Wieberdink, ten Raa en Lobstein,  waarbij   Bunschoten, Wieberdink en ten
Raa zeer nauw betrokken waren bij de totstandkoming van het zwembad.
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Op dit kaartje uit 1952 is te zien waar het zwembad in vroeger jaren was.
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Op de achtergrond in het midden, het witte veld, is de bouwplaats van het zwembad. Achter deze plek is ook het
pomphuis  van  de  Stoomblekerij  te  zien.  Iets  meer  naar  rechts  staat  de boerderij  waar  de  familie  Freriksen
woonde en geheel rechts het huis van de fam. Smit. Links op de voorgrond de huizen aan de van Kollaan en de
huizen van het tuindorp, de HermanHeijermanstraat. Waar nu de Kerkegaarden is stond ooit de muziektent.

In het kader van de toenmalige werkverschaffing werden de graafwerkzaamheden met de hand verricht.

Aan de rand van het bad bij het diepe gedeelte waar later de hoge duikplank zou komen te staan.
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Op 23 mei 1931 is de openingsceremonie van het zwembad.
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In het zelfde jaar werden ook de eerste zwemdiploma's gehaald, deze is afkomstig van D. Endeman, later 
Deurnink.

1931, de  huten duiktoren met glijbaan; het hoogste platform was 4 meter. Wanneer je echter op de leuning ging
staan kon je de vijf meter halen. Ook een mooie truuk was om van de vier op de drie-meterplank te springen, je
veerde dan heel erg diep naar beneden en natuurlijk met dezelfde vaart weer naar boven. Staandevoets van de
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glijbaan was ook een geliefde bezigheid,  zelfs met een fiets van de glijbaan was mogelijk.  De badmeesters
werden echter steeds strenger en dit soort kunsten waren al spoedig niet meer geoorloofd.

1933, in het midden mevrouw Duval-Hiltjesdam.  

Op de achtergrond een pompstation van de Stoomblekerij,  dat  in 1941 omgebouwd werd tot  woonhuis van
Poortman. Voor het huis staan nog de grote Amerikaanse eiken aan de Wheedijk, nu Gruttostraat.

Op deze foto zijn de populieren, die lang de sky-line van het zwembad bepaalden, net aangeplant. In 2004 zijn
de laatste gekapt. Uiterst links staat Engelbert Spoor en helemaal rechts zijn zuster Mien Spoor.

12



De heer Nannings uit den Helder wordt de eerste badmeester. Boze tongen beweren dat de ex-zeeman zelf niet
kon zwemmen en eerlijk gezegd, niemand heeft hem ooit in het water gezien. Uit recentere berichten blijkt dat
hij  echt  wel  kon  zwemmen.  Op  de  achtergrond,  de  toen  nog   rokende  schoorsteen  van  de  "Twentsche
Stoombleekerij".
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1946. de VVV-gids "GOOR VOORUIT" met de openingstijden. Op de brug, in wit uniform, badmeester 
Nannings.
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Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd in de zomer van 1945  een waterpolo wedstrijd gespeeld met
Canadese bevrijders. Van links naar rechts zien de echte krasse knarren Engelbert Spoor, Bennie ter Raa en
Kippie Henstra. Op de voorgrond met donkere cap Luuk ten Thije. Op de kant naast een Canadees, Steven en
Jannie Peeze, even verderop de Gerrit Hiltjesdam en badmeester Nannings.
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De leden van de poloclub voor de duiktoren. Staand vlnr. Van Leersum, Luuk ten Thije, Han Zorge, Arend van
Ommen, Engelbert Spoor. Zittend  Henk Boswinkel, Gerrit Lulof, Bert Jannink, Kees Peters en op de voorgrond
"Kippie" Henstra.

16



Het eerste zevental van de Goorse Zwem- en Poloclub "De Whee", poserend op de trap van de houten duiktoren.
Bovenste rij (vlnr), Henk Boswinkel, Engelbert Spoor, dan Bennie ten Raa, Gerrit Lulof, Ab Breeman, zittend
Luuk  ten  Thije,  onderaan,  Henk  Holtmaat  en  Anton  Endeman.  Op  de  achtergrond  een  zogenaamd "grote-
jongenshok", gemeenschappelijke omkleedkamer voor de kleine jongetjes. Bij het diepe bad bevond zich, tussen
de éénmeter springplank en de grote springtoren, een houten vlonder die tevens als startplaats werd gebruikt bij
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zwemwedstrijden. De "startblokken" waren er aan bevestigd. Als de zon scheen waren de planken en de tegels
lekker warm en kon je er heerlijk op liggen.

Een tweetal foto's met dergelijke taferelen op de genoemde vlonder. Op de achtergrond de kleedhokjes.
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Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog en daarna werd het onderhoud gedaan door Engelse militairen van 
de "Army-Fire-Service".
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1945, het bad werd leeggepompd om het te kunnen schoonmaken De naam van de soldaat op zijn hurken is 
Charly. 
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Mei 1945, "Three of the best", in het midden Charly, poserend voor hun truck in Hengelo.

1947, het zwembad werd  's winters gebruikt als ijsbaan. Gerrie Eeftink-Poortman op de slee. Op de achtergrond
het huis van Poortman. Op de kant staat een doel van de waterpolo, dat om het geheel drijvende te houden,
voorzien  was  van  jerry-cans.  De  wat  afhangende  stang  aan  de  kant  zorgde  vroeger  voor  vers,  schoon  en
verwarmd water  Ze waren de tijd al ver vooruit. 

21



Op dit beeld een gezicht op de ingang met de kassa van het bad. De jongens op de foto vlnr. Wim van Luinen,
Hendrik van Luinen en wijlen Jan Bunschoten.

Na  de  badmeesterperiode  van  Nannings,  samen  met  de  kassier  Marlisa,  werd  het  bad  vanaf  1956  streng
geregeerd door een nieuwe badmeester Zijn naam was Jan G. Polder. Men mocht hem evenwel niet aanspreken
met badmeester, maar met badheer.
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Polder woonde in de houten gebouwtjes bij de ingang van het bad, naast de kassa. Uit angst voor Marlisa (Oud
KNIL-militair) had Polder wel tien sloten op zijn huisdeur. Vlak bij de zwembadwal, naast de tuin van Poortman
had  hij  een  kippenhok  gebouwd  en  hield  daar  diverse  kippen  in,  plus  een  haan.  Deze  laatste  kraaide  van
zonsondergang tot zonsopgang, tot grote ergernis van Poortman. Na het Poldertijdperk brak de Rippe-periode
aan.  Vader  Theo Rippe was de badmeester  en Nel,  zijn  vrouw,  zat  achter  de kassa,  waar  ook snoep (ook
dropveters)  werd  verkocht.  Verder  hadden  ze  twee  zoons,  Ruud  en  Martin.  De  laatste  had  als  koosnaam
"Maupie". Het waren echte "stadsen", uit Amsterdam, Vrolijkstraat, drie hoog  achter. 

Op de achtergrond een opname van het  zwembad in 1960. Op de voorgrond de nieuwbouw van de Whee.
waarschijnlijk vanaf de Scherpenzeelsweg/Nachtegaalstraat genomen.
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Zo ziet het bad er in 2005 uit. Het wordt niet meer gebruikt en de natuur probeert er weer wat aardigs van te 
maken. Het was al lang niet meer het knusse, gezellige zwembad van weleer.

Het 50 meter-bad in 2005
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Dit is het beeld op 25 oktober 2010, de laatste resten water van het open luchtbad.

Zo ziet het er uit een paar dagen voor de sluiting op 4 juli 2014, het modderige landschap is nu een strakke
grasmat geworden.
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Het  perceel  gezien  vanuit  hoek  Gruttostraat-Sperwerstraat  met  een  deel  van  de  oude  parkeerplaats.  In  het
verleden was hier de ingang van het binnenbad en het gebouw van de Goorse zwemclub.

Gezicht richting Merelstraat genomen vanaf de parkeerplaats van het zwembad. En zo ziet het er nu uit vanaf de 
Zwanenbrug. Het zwembad opgeruimd. Bron: Historisch Goor
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Luuk was een van de eerste waterpolo’ers 

Het pokkenbriefje 
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Volgens een lemma op wikipedia waren de pokken eeuwenlang een uiterst besmettelijke en levensbedreigende
virusziekte waar, in de laatste drieduizend jaar, één op de tien mensen aan is gestorven. Nadat de wetenschap de
conclusie trok dat pokken, door vaccinatie, konden worden voorkomen werden alleen leerlingen in de school
toegelaten die, door middel van een pokkenbriefje, konden bewijzen dat ze ingeënt waren. De wet, waarin dit
geregeld was, werd zeer streng gehouden. Als het lokaal bestuur de zaak op zijn beloop liet werd ze beboet door
de centrale  inspectie.  Soms lag vaccinatie  moeilijk in gemeenten omdat er  geharnaste tegenstanders  van de
vaccinatie waren. Vaccinatie werd gezien als het dwarsbomen van Gods handelen en dat mocht niet. In 1891
schrijft De Standaard, het dagblad van de anti-revolutionairen, over “Leerplicht bij vaccinedwang”. De ouders
van toen staan niet op zichzelf want er worden nog zeer velen gevonden die “zich op ’t gebied des geestes niet
willen laten binden”. De kranten schreven over dit onderwerp omdat de liberalen zich in de Tweede Kamer hard
maken voor de invoering van de leerplicht.  De anti-revolutionairen waren op dat  moment verwikkeld in de
schoolstrijd  waarbij  de  verantwoordelijkheid  van  de  ouders  als  belangrijker  wordt  gezien  dan  de
verantwoordelijkheid van de staat. “Leerplicht met handhaving van vaccinedwang is een tergen van het arme
volk en een nodeloos vermeerderen van ontevredenheid”. Het pokkenvirus is inmiddels wereldwijd al meer dan
veertig jaar uitgeroeid. Dat is dankzij en niet ondanks “de vaccinedwang”.

De kunst, katoen en de kastelen van J.H. van Heek
(1873-1957

Dit is  een deel  van een artikel  gebaseerd op het  proefschrift  van Willem Hendrik Nijhof die is  geboren in
Enschede.  Enschede  werd  na  de  verzengende  stadsbrand  van  7  mei  1862 de  voornaamste  textielstad  van
Nederland.  De  vermogende  fabrikanten  bouwden  riante  stadsvilla’s  en op  sterke  groei  ontworpen
textielfabrieken. Nu, bijna anderhalve eeuw later, zijn alle fabrieken verdwenen. Een enkele is omgebouwd tot
appartementencomplex,  een  andere  tot  industriehal  of  bedrijfsverzamelgebouw.  Wie  denkt  niet  met  enige
weemoed aan die rake regels uit het gedicht Textielstad van Willem Wilmink.

De burchten van de nijverheid
staan er nog her en der verspreid:
spelonken, hol en afgeleefd
waar nu de wind vrij spel in heeft.
Textielbaronnen van weleer,
hun jachtgebied bestaat niet meer.
Waar zouden ze gebleven zijn,
Van Heek, Ter Kuile, Blijdenstein?

De fabrieken zijn weg, maar herinneringen aan de textielfamilies zijn er nog in overvloed. Wie door en rondom
de stad gaat, ontdekt hun landhuizen en stadsvilla’s, vooral van de dynastie van de Van Heeks. Hun personeel
vergaten ze echter niet. Het Volkspark was een geschenk van Hendrik Jan van Heek, die in de tweede helft van
de negentiende eeuw Van Heek & Co. tot de grootste textielfabriek van Enchede maakte. Het H.J. van Heekplein
in Enschede is naar hem genoemd. Hendrik Jan, een geliefde oom van Jan van Heek, de hoofdpersoon van dit
boek. Hij schonk ook het Volkspark, waar de arbeiders zich na zes dagen hard werken ‘s zondags met vrouw en
kinderen konden ontspannen. In dit park zwierde ik in mijn jonge jaren over de jaarlijkse paaskermis en legden
we bloemen bij het oorlogsmonument van Mari Andriessen, waarvoor Jan van Heek de plek uitkoos. In het G.J.
van Heekpark, dat de naam
draagt van Jan’s vader, beleefden we op koninginnedag het vuurwerk, niet wetend dat

Gerrit Jan in het begin van de vorige eeuw de machtigste man in Enschede was. Hij bouwde eveneens het Van
Heekbad, waar zijn arbeiders gratis konden baden en zwemmen. Naar hem werd ook de G.J. van Heekstraat
genoemd, die loopt langs de terreinen van G.J. van Heek & Zonen, de spinnerij en weverij Rigtersbleek, die
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jarenlang werd geleid door Jan van Heek en zijn twee jongere broers. Op de Oude Markt, aan de voet van de
Grote Kerk, groeiden Jan van Heek en zijn twaalf broers en zusters op. In eetcafé Sam Sam is het druk, mensen
drinken  een  kop  koffie  of  eten  een  broodje.  In  dit  huis  woonde  de  eerste  Van  Heek  in  Enschede,  Jan’s
overgrootvader Hendrik Jan, die in 1778 vanuit Delden naar Enschede was gekomen en de grondvester werd van
de Van Heekdynastie. Hij legde achter ‘t Wageler een veld aan voor het bleken van zijn geweven goederen, de
Van Heeksbleek. Waar op de Markt Pinocchio nu pizza’s verkoopt, was vroeger was het modehuis Trautmann
Menko; gades en dochters van fabrikanten kochten er hun chique robes. Hier woonde in de achttiende eeuw
Herman  van  Lochem  –  hij  legde  in  1728  de  basis  voor  de  katoennijverheid  in  Enschede  –  en  na  hem
achtereenvolgens Jan’s grootvader, een oom en een oudere broer. Het is alsof ik hier de weeïge, wat zoete geur
van de textiel weer ruik, toen het welvaartsaroma van de stad, de rook van de textielfabrieken die ‘de stenen van
de stad blakerden’, zoals Jan Cremer schreef – de schilder en schrijver die als jongeling in Enschede woonde en
een blauwe maandag in de textiel werkte. Hij vond Enschede omstreeks 1950 ‘de lelijkste stad van Nederland’:
‘Enschede, een stad met een immer grijze hemel, waar het vaak regende en mistte eneen doordringende vettige
nevel in de straten hing. Of de bittere rook van de in brand gestoken veengebieden rondom die, slechts voor
even,  de  stank  van  de  fabrieken  verdreef.  Alleen  de  mist  kon  de  grauwheid  van  deze  troosteloze  plaats
verhullen.’  Overdreef  Cremer?  Had  Willem  Brakman  gelijk,  de  literator  die  in  die  jaren  in  Enschede  als
bedrijfsarts  werkte?  Kon je  in  ‘dit  onlieflijke  stadje’  je  naam schrijven  ‘in  het  roet  van  de  lucht’?  Wat  ’n
hinderlijk lelijke stad was zijn oordeel. De stad greep hem aan:  ‘In deze van lelijkheid nauwelijks te begapen
omgeving die de voortdurende
uitstraling van een ijskou heeft, raakte ik de wanhoop steeds meer nabij.’ 

IIn  de  Pakkerij,  nu  een  studentenhuis,  vol  verlichte  bierreclames  die  studentenplezier  verraden  beslisten
voorheen de ‘hooge heeren’ van Van Heek over welvaart en welzijn van de stad. In het huis met de hoge stoep
ernaast was de openbare leeszaal en bibliotheek. De stoep op, door de stevige houten deur, in de hal linksaf waar
achter de balie de bibliothecaressen me begroetten als een stamgast in een café. In dit Van Heekhuis woonde Jan
van Heek bijna veertig jaar. Enschede lijkt, zeker op zo’n zonnige zomerdag, een blijde, welvarende stad, met
winkels  vol  kijkers  en kopers,  etablissementen  vol  drinkende en etende burgers  en buitenlui,  met  moderne
warenhuizen,  een  Bijenkorf,  en  zelfs  een  casino.  Maar  dat  is  de  fonkelende  façade  voor de  ruwe  realiteit.
Enschede, twaalfde gemeente van Nederland met bijna 155.000 inwoners, eens de grootste textielstad van ons
land, is een arme stad. De armoede ontloopt de binnenstad en schuilt in de oudere stadswijken, gebouwd in de
gouden textieltijden, waar de arbeiders woonden in lange rijen huizen langs licht krommende straten, dicht bij de
fabrieken. Toen de trieste ondergang van de katoenindustrie in de jaren zestig de stad midden in het hart raakte,
sloeg hier de armoede toe. Enschede is dit debacle te boven gekomen, maar de armoede is gebleven. 

Het Enschedese volkslied zegt het: waar je in je leven ook heengaat, waar je huis ook staat, het hart blijft trekken
‘met nen stearken baand noar mien leeve Eènske in mien Twentelaand’. Toen Nijhof enkele regels las over de
kunstverzamelaar Jan van Heek, een Enschedese textielfabrikant, werd hij nieuwsgierig: wie was dat, wat deed
hij, wat maakte hem zo bijzonder dat koningin Juliana hem een hoge onderscheiding toekende? Het bleek Jan
Herman van Heek te zijn, die bijna veertig jaar lang directeur was van Rigtersbleek, de fabrieken waar Nijhof  in
zijn schooltijd honderden keren langs ben gefietst, op weg naar school, naar huis, naar vrienden en vriendinnen.
Maar vooral  was Van Heek een gepassioneerde verzamelaar  van laat-middeleeuwse kunst  waarmee hij  zijn
kasteel in ’s Heerenberg had versierd. Meer dan dertig jaar was hij directeur van het Rijksmuseum Twenthe, met
de dikke steen op het voorpleintje

Er bleken diverse korte biografieën van Jan Herman van Heek (1873-1957) te bestaan, geschreven door goede
bekenden. In de twee boeken die hij zelf publiceerde – één over zijn herinneringen aan zijn ouderhuis, het Van
Heekhuis en één over het kasteel en zijn collectie – zette hij vooral zijn familie, Huis Bergh en zijn verzameling
in het volle licht, zelf bleef hij steeds op de achtergrond. Uit de beschikbare, vooral  lovende informatie doemde
voor mij  een vrolijk  gekleurd  schilderij  op,  een  beeld van uitsluitend geluk  en voorspoed,  van welvaart  en
rijkdom,  van  een  stad  waar  de  textielelite  gelukkig  was  in  haar  villa’s  en  landhuizen,  tussen  kostbare
kunstwerken,  waarin fabrikanten figureerden die op jacht gingen en over de wereld reisden.  Hun  arbeiders
kwamen niets tekort.

Maar er was natuurlijk een keerzijde, Nijhof wilde de achterkant zien van het schilderij. Was het inderdaad altijd
en allemaal rozengeur en maneschijn? Waren de textielfabrikanten onbaatzuchtige, patriarchale weldoeners, die
de stad parken en een bad schonken? Of was hun goedgeefsheid misschien ook in hun eigen belang? Waar
stonden zij toen hun arbeiders de strijd met het kapitaal aanbonden en Domela Nieuwenhuis zieltjes voor het
socialisme kwam winnen? Welke rol speelden ze in de grote textielstakingen? Waarom kocht Jan van Heek een
kasteel en geen landgoed in Twente, zoals zijn broers en zussen en andere ondernemers in de textiel? Waarom
verzamelde  hij  laatmiddeleeuwse  kunst,  terwijl  in  zijn  kringen  de  Gouden  Eeuw  en  de  romantiek  van  de
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achttiende eeuw favoriet waren? Hoe beleefde hij twee wereldoorlogen? Wat geloofde hij, wat was zijn politieke
overtuiging?  Ik  wilde  de  keerzijde  ontdekken,  de  achterkant  schilderen,  tegen  het  woelige  decor  van  de
maatschappelijke,  culturele,  economische en politieke ontwikkelingen.Jan van Heek had uitgesproken ideeën
over  aandacht  voor  zijn  persoon.  ‘Onbescheiden  van  bescheidenheid’  noemde  zijn  clubvriend  Hendrik
Blijdenstein hem eens, licht spottend wellicht. ‘Het moet aan de toekomst worden overgelaten of de plaats in de
maatschappij  en het  levenswerk  van de verschillende Van Heeks belangrijk  genoeg is om in herinnering te
worden gehouden’, schreef Van Heek toen hij al over de tachtig was, toen een nichtje voorstelde in het museum
een galerij van familieportretten in te richten. Jan van Heek’s leven en werk en zijn betekenis in de samenleving
van zijn tijd blijken het meer dan waard in onze herinnering voort te leven. 

Op 7 mei 1862 ontnam de grote stadsbrand Enschede haar hart en historie. Meer dan zeshonderd woningen, acht
textielfabrieken,  de  Groote  Sociëteit  en  alle  publieke  gebouwen  –  het  raadhuis,  scholen,  vier  kerken,  het
weeshuis – gingen in vlammen op. Zeshonderd gezinnen, bijna vierduizend inwoners, waren dakloos.1 Na de
stadsbrand herbouwden de textielfabrikanten hun riante stadsvilla’s, in een moderne binnenstad, met op de groei
ontworpen textielfabrieken, kerken en scholen. De landmeter Wilhelm Loos, die als douanier en landmeter in
Twente had gewerkt, was verbaasd toen hij enkele jaren na de brand de stad terugzag:‘Enschedé […] is eene stad
van ongeveer 9000 zielen, er zijn vele fabrieken, geheel op Engelsche manier ingerigt en nog dagelijks komen er
anderen bij als spinnerijen, weverijen, sterkerijen, verwerijen, enz. Op eenige afstand de stad ziende, zoude men
niet zeggen in Nederland en nog wel in Twenthe te zijn, maar zoude men bepaald meenen dat een Engelsche
fabriekstad zich aan ons oog vertoonde. De brand van 1862 heeft de stad geheel vernield, doch is ontzettend
verfraait weder te voorschijn gekomen. De Twentsche millioenen hebben zich verbazend laten zien. De huizen
der fabriekanten zijn alle villa’s, de sociëteit is bepaald de prachtigste van geheel Nederland, de Roomsche kerk
is  buitengewoon  prachtig  en  kolossaal,  alles  toont  aan  dat  het  fabriekswezen  ontzettende  schatten  heeft
afgeworpen. Het voornaamste middel van bestaan is te Enschedé dan ook het fabriekswezen.[…] De geest van
het volk is er vrolijk, ondernemend, liberaal en zeer vriendschappelijk. Ik mogt ze tenminste wel lijden en was er
gaarne.’ De textielindustrie domineerde Enschede, de rijke fabrikanten woonden in het hart van de stad, rondom
de oude stadstoren van de Grote Kerk. Maar er was ook een ander Enschede. Achter de rijkdom, geëtaleerd in de
stadshuizen van de rijken rondom de kerk,  aan de rand van de stad, niet  ver  van de fabrieken,  huisden de
arbeiders met hun grote gezinnen in proletarische krottenwijken. De Krim telde bijna driehonderd woningen, het
was een kil, onherbergzaam oord, een smakeloze verzameling afdakwoningen. Ze waren in 1861 gebouwd op
initiatief van lokale textielfabrikanten, die onder aanvoering van Gerrit Jan van Heek van Van Heek & Co. – om
de woningnood in de stad te lenigen – de Vereeniging tot Verschaffen van Woningen voor den Arbeidersstand
hadden  pgericht. Een half jaar later stonden er in De Krim 145 woningen in vijf rijen, voor een huur van vijf
dubbeltjes in de week. Later kwamen er nog 132 huizen bij. Ook elders werden zulke onderkomens voor de arme
textielwerkers neergezet. Hoge eisen golden er in die jaren niet voor woningen voor arbeiders. ‘Ze deden de
gebreken  over  het  hoofd zien van die zeer  beperkte  tweekamerwoningen,  welke  zelfs  als  modellen werden
geprezen, doch die nu alleen nog kunnen aantoonen, dat de maatschappelijke waarde van een goede woning in
een  vriendelijke  omgeving  toen  nog  niet  hoog  werd  aangeslagen’.  De  arbeiders  hadden  er  genoegen
meegenomen. Voor lage lonenwerkten ze zonder morren zes dagen in de week, van ‘s morgens vroeg tot ’s
avonds laat, tien tot twaalf uur per dag, in de stinkende, lawaaiige fabrieken.

Jan van Heek werd op 20 oktober 1873 geboren in het royale stadshuis Hondenkolk 19, aan de rand van de oude
binnenstad  van  Enschede.  Hij  was  de  vijfde  zoon van  Gerrit  Jan  van  Heek (1837-1915),  die  het  huis  had
gebouwd na de stadsbrand in 1862. Gerrit Jan had een maand na de brand de puinhopen van een afgebrande
spinnerij gekocht. Hij wilde hier een nieuwe, kleine spinnerij neerzetten, als een soort laboratorium waar hij
nieuwe technieken kon testen. Maar kennelijk was Gerrit Jan van gedachten veranderd, want hij besloot er een
stadsvilla te bouwen, dicht bij de binnenstad en zijn fabrieken aan de Noorderhagen en langs de spoorlijn naar
Gronau. Het huis was in 1869 klaar. Het staat er nog steeds. Nu worden er hippe kleren verkocht, de Hondenkolk
heet nu De Heurne. De jonggeborene kreeg als doopnamen Jan Herman, zijn roepnaam werd Jan. Gerrit Jan was
een  vermogende  en  invloedrijke  textielfabrikant,  één  van  de  ‘hooge  heeren’  in  de  stad,  lid  van  de  derde,
succesvolle generatie Van Heek. Bij de firma Van Heek & Co. – het grootste textielbedrijf van de stad – werkten
ruim zevenhonderd mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Jan was de laatste van de kinderen van Gerrit Jan en
Christine die in het huis aan de Hondenkolk werd geboren. Een jaar later verhuisde de familie naar het Van
Heekhuis, dat sinds 1818 in het bezit was van de familie. Het Van Heekhuis zou tot in het begin van de Tweede
Wereldoorlog het centrum van het familieleven blijven.

Jan van Heek zag zichzelf als een echte Tukker. Kenmerkende eigenschappen van een Twentenaar zijn volgens
hem gehechtheid aan de eigen bodem, soberheid, zuinigheid en gemeenschapszin, vasthoudendheid aan eenmaal
opgevatte voornemens, een grote mate van gereserveerdheid, blijvende trouw en een ‘aristocratische eenvoud’.
Deze eigenschappen treft men volgens Van Heek ook aan bij de Saksische stamverwanten aan de overkant van
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de grens  en de andere  kant  van de Noordzee.  Van Heek nam ‘wel  als zeker’  aan dat  zijn familie  van het
Saksische ras was. Hij was er ook heilig van overtuigd – en verklaarde dat bij verschillende gelegenheden – dat
dat ras zijn stempel had gedrukt op de bevolking van Twente. Maar Van Heek werd in zijn visie niet gesteund
door de wetenschap. Tot het midden van de negentiende eeuw leerden de kinderen op school dat er maar één
antwoord was op de vraag wie de oudste inwoners van ons land waren: de Friezen en de Bataven. In 1852 kwam
L.Ph.C. van den Bergh met een verrassende bewering: de Nederlanders stammen van de Friezen, Franken en
Saksen, die elk apart zich manifesteerden in verschillende delen van Nederland; de Saksen met name in het
noorden en oosten van het land.De invloedrijke Friese taalkundige Johan Winkler bevestigde dat in 1880 in zijn
publicatie  Friezen, Franken en Saksen – Onze  Voorouders.  In  het interbellum begonnen wetenschappers  te
twijfelen aan de houdbaarheid van de drie-stammen-theorie. Het was de jonge mediëvist Bernard H. Slicher van
Bath (1910-2004), die met de voor velen schokkende mededeling kwam dat de Saksen nooit een essentieel deel
van de Oost-Nederlandse bevolking hadden gevormd en dat er geen reden was de huidige bewoners Saksen te
noemen.  Zijn  vermoeden  was  dat  dit  deel  van  het  land na  het  verdwijnen  van  het  Romeinse  gezag  vanuit
aangrenzende gebieden  was  bevolkt,  maar  dat  hoefden  geen  Saksen te  zijn  geweest.  Evenmin was  volgens
Slicher bekend dat Saksen de oorspronkelijke bevolking zouden hebben verdreven of onderworpen en zich in de
oostelijke gewesten zouden hebben gevestigd. Als er in de achtste eeuw over Saksen is gesproken, betreft het
volgens Slicher van Bath slechts een krijgsbende.Jan van Heek bleef geloven dat Twentenaren van de Saksen
afstamden,  althans hij  voelde zich een Saks, die uit een zeer  conservatief-romantische behoefte steeds weer
‘Saxische’  dingen  en  ook  emoties  zag.  Hij  bevestigde  dit  toen  Slicher  van  Bath,  kort  na  de  Tweede
Wereldoorlog, een lezing hield voor de Oudheidkamer Twente en zijn theorie uiteenzette. Jan stond op en zei dat
hij zich desondanks Saks voelde. Toen Slicher van Bath hem vroeg: ‘Maar wat voelt u dan, meneer Van Heek?’,
moest Jan het antwoord schuldig blijven en zweeg. Van Heek vond dat Slicher van Bath met zijn visie veel te ver
ging. In zijn studie had hij niet het grote Nedersaksische gebied aan de overzijde van de grens betrokken, dat in
oorsprong veel met Twente gemeen had. Vooral in een deel  van oostelijk Gelderland zag Van Heek zoveel
overeenkomsten in afkomst, karaktereigenschappen, taal, levenswijze en oude bouwtrant die voor hem Saksisch
waren, dat hij zich niet kon verenigen met de inzichten van Slicher van Bath.

Jan van Heek nam ook ‘wel als zeker’  aan dat  zijn voorvaderen uit Westfalen kwamen, uit het dorp Heek,
twintig kilometer over de grens aan de Dinkel, waar eeuwenlang Van Heeks leefden. Onder hen waren priesters
die werden begraven onder het koor van de Romaanse dorpskerk, en bisschoppelijke borgmannen – ministerialen
die  de  lage  boerenadel  vormden –  die  in  het  nabije  Nienborg  woonden.  In  tal  van  in  archieven  bewaarde
oorkonden uit de veertiende en vijftiende eeuw treden naamgenoten van hem op. Bernhard van Heek, die in
december 1933 op tachtigjarige leeftijd ongehuwd stierf op één van de oude erven in de omgeving van het dorp,
was volgens Jan de laatste van het geslacht in Heek. De lokale krant meldde: 

’Am Donnerstag wurde hier Herr Bernhard van Heek genannt Woestmann aus der Bauerschaft Averbeck unter
überaus  grosser  Anteilnahme  der  Bevölkerung  zu  Grabe  getragen.  Der  Dahingeschiedene  der  im  80sten
Lebensjahre  stand,  ist  einer  der  letzten  Ueberlebenden  des  Uralten  Schultengeslechtes  von  Heek,  dem
bekanntlich auch der berühmte Humanist  Alexander Hegius,  dessen 500sten Geburtstag hier  in diesem Jahr
begangen wurde, entstammte.’

Ook was Jan van Heek ervan overtuigd dat de vijftiende-eeuwse humanist Alexander Hegius (1433-1498) –
Latijn  voor  Van  Heek  –  een  verre  voorouder  was.  Maar  het  blijven  slechts  veronderstellingen.
Wetenschappelijke zekerheid heeft niemand kunnen verschaffen, schriftelijke bronnen zijn niet gevonden. Het is
zelfs  zeer  onwaarschijnlijk  dat  Hegius  in  Heek werd geboren,  want  volgens  registers  van de universiteit  in
Rostock zou zijn wieg in Steinfurt hebben gestaan, op twintig kilometer afstand van Heek. Maar Jan van Heek
was zo overtuigd van zijn gelijk, dat hij  jarenlang voor zijn textielfabriek Rigtersbleek het telegramadres Hegius
voerde. Tijdens de Reformatie en de Dertigjarige Oorlog van 1618-1648 verlieten veel Westfaalse protestanten
hun geboortegrond en trokken naar stadjes in Oost-Nederland. Jan van Heek veronderstelde dat er onder hen
‘meerderen van onzen tak’ waren, van wie een deel in het Twentse stadje Delden terechtkwam. Wanneer zal
altijd een raadsel blijven, omdat bij de grote brand in 1655 een groot deel van het stadsarchief werd vernietigd.
Ook  zijn  er  geen  latere  bronnen  meer,  want  in  1880,  toen  Delden  weer  in  brand  vloog,  ging  ook  het
familiearchief van de familie Van Heek in vlammen op.

Zeker is in elk geval wel dat Helmich van Heek (1696-1770) in De Kroon in Delden woonde. Het logement
genoot  al  in de zeventiende eeuw internationale bekendheid,  omdat het  aan de postroute tussen Naarden en
Bentheim lag. De eigenaar van De Kroon was postmeester, de herberg was het posthuis, een pleisterplaats en
logement in Twente, in die jaren alleen bereikbaar met paard en wagen. Het was een niet al te luxueuze, eerder
eenvoudige ‘behuysinge, met de stallen en de schuur aan den dijk, gelegen in de stad Delden’, die Helmich van
Heek kocht, samen met het aangebouwde huis. De Kroon is het stamhuis van de nakomelingen van Helmich van
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Heek. Jan van Heek maakte van zijn voorvaderlijke huis een tekening die is afgedrukt in het familieboek van de
Van Heeks. Op de achtergrond zijn de contouren te zien van de Oude Blasius, de Romaanse kruisbasiliek die de
katholieken  in  de eerste  helft  van  de  twaalfde  eeuw hier  wilden  bouwen  maar  nooit  in  die  gedaante  werd
gerealiseerd.  Helmich  van  Heek  was  van  beroep  wijnhandelaar  en  bekleedde  dertig  jaar  het  ambt  van
burgemeester.  Hij  trouwde in 1721 met  Fenna  Geertruyd  ten  Oever  uit  Steenwijkerwold.  Ze  kregen  zeven
kinderen.  Eén  van  zijn  zonen  was  Gerrit  Jan  van  Heek,  geboren  in  1728 en  in  1754 gehuwd  met  Grietje
Lankheet; ook hij was jaren burgemeester van Delden. Gerrit Jan woonde in het huis Den Kolk, genoemd naar
de brandkolk aan de overkant, aan de weg naar Goor. Zijn zoon Hendrik Jan (1759-1809), trouwde in 1778 met
Engelbertha Lasonder, erfdochter want enig kind van Jan Berent Lasonder, een zeer vermogende Enschedese
linnenhandelaar, telg van het rijkste textielgeslacht van Twente. Ook de Van Heeks in Delden waren vermogend,
de vijf aangeslagenen bezaten samen een vijfde deel van het totale vermogen in de stad.

In de jaren tachtig en negentig van de achttiende eeuw bloeide de textielnijverheid in Enschede en omgeving
sterker  dan in overig Twente.  Dat was het  resultaat  van het  in 1728 op initiatief  van Herman van Lochem
binnengehaalde monopolie voor de productie van bombazijn. Van Lochem was een ‘reider’, een koopman die
garens kocht, deze uitzette bij de huiswevers op de boerderijen in de omtrek en later het geweven doek terugnam
tegen betaling van het weefloon. Op 15 maart 1728 verzocht Van Lochem, als aanvoerder van een groep van tien
linnenreiders in Enschede, aan de ridderschap en steden van Overijssel een monopolie te mogen vestigen voor de
productie van de in Twente nog vrij onbekende ‘bombazijnen’. Dat waren zware doeksoorten van linnen en
katoen, die uitermate geschikt waren voor werkkleding. De tien entrepreneurs kregen voor vijftien jaar octrooi
tot oprichting van ‘eene fabryck’ [...] in het quartier van Twenthe’. Ze produceerden er niet alleen eenvoudige
effen  linnen  stoffen,  maar  ook stoffen  voor  bovenkleding,  linnen  damast  en  linnen  piqué.  Zestig  jaar  later
maakten  ongeveer  zesduizend  wevers  en  spinners  de  inmiddels  alom beroemde  ‘Enschedeër  bomzij’.  Van
Lochem kreeg de eer die hem toekwam. Burgemeester Hendrik ter Kuile van Enschede schreef in 1821 in ‘een
nationaal  blad’  dat  Van  Lochem de  grondslag  ‘onzer  Bombazijn-Fabrieken’  had  gelegd.  Jarenlang  al  is  de
burgerzaal van het Enschedese stadhuis gesierd met de beeltenis van Van Lochem, de ‘Grondlegger van dezer
Stads Fabrieken en Bloeij.’ Van Lochem woonde in het huis Markt 21.De ontwikkelingen in de katoenindustrie
waren Hendrik Jan niet ontgaan en in 1778, toen hij nog geen negentien was, besloot hij met Engelbertha naar
Enschede te verhuizen. Waar de jongelui  de eerste jaren van hun huwelijk woonden, is niet bekend. Op 25
augustus 1781 kochten ze het huis naast de villa van Engelbertha’s vader,  nummer 17 aan de huidige Oude
Markt. Op marktdagen kon je er tientallen boeren ontmoeten, met een mars op de rug, op weg naar de ‘reider’
Ook Hendrik Jan van Heek werd reider.Hij kocht van de boeren in de omgeving hun gesponnen en geweven
garen’s die hij bleekte, verfde en kalanderde. Achter ’t Wageler, aan de weg naar Hengelo, legde hij een eigen
natuurbleek aan, de Van Heeksbleek. Op de namenlijst van fabriqueurs in Overijssel, verschenen in 1795, stond
hij ingeschreven als ‘Hendrik Jan van Heek (in alle soorten van Bombazijnen, Marceilles’). De zaken gingen
goed. In 1781 betrok de familie het huis aan de Markt 21, waar eerder Van Lochem had gewoond. In 1792 kocht
Hendrik Jan het achter zijn huis gelegen perceel aan de Achterstraat, om meer opslagruimte te hebben. Kort na
de stadsbrand, die grote delen van de binnenstad verwoestte, werden ondergrond, erven en ruïnes van zijn huis
en  bedrijf  in  het   openbaar  geveild  en  verkocht  aan  Drehfal,  die  er  zijn  befaamde  hoedenen  pettenwinkel
vestigde. Zijn succes had Hendrik Jan niet alleen aan zijn enthousiasme en zijn handelaartalent te danken, hij
profiteerde ook van de aflossing van de wacht aan de top van de textielnijverheid. In de achttiende eeuw hadden
doopsgezinde  fabriqueursfamilies  de  linnenhandel  beheerst;  aan  het  einde  van  de  eeuw  stierven  zij  echter
grotendeels in de mannelijke lijn uit of trokken zich terug in andere beroepen en in het openbaar bestuur. Zo
kwamen er kansen voor nieuwkomers als de jeugdige Hendrik Jan van Heek, die in 1778 de grondslag had
gelegd voor een textieldynastie en een textielimperium die nog lang hun stempel zouden drukken op zijn nieuwe
woonstad. Hendrik Jan overleed in 1809, tien jaar na zijn vrouw, tijdens een zakenreis in Amsterdam; hij werd in
de Zuiderkerk begraven. Zijn zoons Gerrit Jan (1780-1851) en Helmich (1785-1847) zetten de zaken voort als de
firma H.J. van Heek & Zonen. De onderneming bleef gevestigd in het huis van Hendrik Jan aan de Markt; later
werd het bedrijf overgebracht naar het Van Heekhuis, dat Helmich in 1818 had gekocht. Aan de voorkant van
het huis waren de kantoren, het pakhuis stond in de tuin. Helmich was niet alleen firmant in het textielbedrijf, hij
dreef ook met zijn zonen Hendrik Jan en Herman een vennootschap die handelde in lijnzaad en effecten en
bovendien deelnam in publieke en private handelsondernemingen en wisselzaken afhandelde. Helmich en Gerrit
Jan waren bekwame entrepreneurs en mede door de gunstige sociaal-economische omstandigheden bouwden ze
een bloeiend bedrijf op. In die tijd hadden de fabriqueurs niet enige grote klanten, maar vele kleine, aan wie
zerechtstreeks  hun  producten  verkochten.  De  groothandel  bestond  nog  niet.  De  beide  broers  Van  Heek
onderkenden het belang van goede relaties met de winkeliers-afnemers en ze stelden in 1821 als eerste bedrijf in
Twente een ‘reisbediende’ aan, die de contacten met de bestaande klanten warm moest houden en nieuwe moest
werven.  Uiteindelijk leverde deze voor die tijd nieuwe werkwijze een netwerk op van ongeveer zeshonderd
winkeliers. Dat leverde groeiende winsten op, ook al omdat op deze manier de risico’s geringer waren dan bij
export. Kort na 1850 veranderde echter dit patroon, toen er groothandelhuizen ontstonden, vooral in Amsterdam
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en Rotterdam, maar ook in bijvoorbeeld Deventer, Groningen en Tilburg. De importeurs die voornamelijk in
buitenlandse artikelen handelden, breidden hun pakket ook uit met Twentse weefsels. De fabrieken  everden
voortaan vooral aan deze groothandelaren en aan grote winkeliers, de grossiers bedienden de kleine winkeliers.

Van de beide succesvolle ondernemers die met hun bedrijf H.J. van Heek & Zonen de basis legden voor de latere
firma Van Heek & Co. die zou uitgroeien tot het grootste textielbedrijf van Twente, plaatste vooral Helmich zich
in de schijnwerpers. Hij woonde op historische grond, in het huis aan de Markt 21. In de familie Van Heek werd
Helmich de eerste landgoedbezitter, toen hij in 1822 het huisperceel van de oude havezate Hof te Boekelo kocht,
met de daaraan verbonden rechten, als ‘het regt  van havesate, voorts van jagt  en visserij en het regt  van de
collatie  tot  het  beroep van een predikant te Enschede’.  Met deze aankoop wilde Van Heek niet  alleen zijn
maatschappelijk aanzien bevestigen, maar het ook een vleugje dynastiek aanzien van een adellijk huis meegeven.
Helmich van Heek was de eerste Enschedese textielondernemer die om de woningnood te lenigen huizen voor
arbeiders bouwde. Dit vond plaats in 1837, toen het goed ging in de textiel en Enschede groeide. Op een terrein
aan de weg naar Hengelo, de tegenwoordige Hengelosesestraat, liet hij een rij van dertig woningen bouwen. De
volksmond noemde ze al snel de Langehuizen, een naam die beter klonk dan Helmich’s Hoek, zoals de officiële
naam luidde. De huur van een huis was 28 gulden in een jaar, ongeveer een zesde deel van een maandinkomen.
Het hoekhuis aan de stadskant, bedoeld als buitensociëteit, was eigenlijk een café, met een grote door een hoge
heg omgeven tuin met een paar  koepeltjes.  Op de schoorsteen van het  huis  draaide  vroeger  een windvaan,
gesierd met de beginletters van de naam van bouwheer, H.v.H.

De komst van de stoommachine bracht in 1859 tweespalt in Van Heek & Zonen. Niet iedereen was overtuigd
van de noodzaak om op stoomkracht over te gaan. Hein, de zoon van Gerrit Jan, wilde ‘in ’t klein alleen doen’,
de zoons van Helmich waren van plan een grote stoomweverij op te richten. Gerrit Jan, de vader van Jan van
Heek, had in het najaar van 1857 een studiereis naar Engeland gemaakt en gezien dat de textielindustrie het daar
moeilijk
had, de handel slecht liep en overal was werktijdverkorting ingevoerd. Maar juichend was hij
over de technische innovaties in de machineparken van de fabrieken in Lancashire. ‘Wat machinerie betreft, zijn
de  Engelschen  ons verreweg de baas.  Alles  wat  met  machines  en stoom gedreven  kan worden,  wordt  ook
gedaan, zoo wordt het ijzer geschaafd, geboord etc. met machines. De industrie der Engelschen is grootsch en
men kan er de energie der Engelsche natie uit zien.’ Voor de Twentse textiel werd 1858 een topjaar. Van Heek &
Zonen maakte een rendement van twaalf procent op het eigen vermogen. Het was echter het laatste jaar van het
bedrijf, want op Oudejaarsdag 1858 werd de oude firma H.J. van Heek & Zonen ontbonden. Op 29 maart 1859
werd de definitieve acte getekend voor de oprichting van een nieuwe firma onder de naam Van Heek & Co., die
tot doel had de vervaardiging van bombazijn, pillow, calicot, enzovoort. De leiding van het bedrijf kwam in
handen van de drie zonen van Helmich:
Hendrik Jan (1814-1872), Herman (1816-1882) en Gerrit Jan, die zo’n twintig jaar jonger was
dan zijn twee broers. De nieuwe onderneming startte vanuit een gunstige positie. De positieve
financiële resultaten, de ervaring in het textielvak en het opgebouwde relatie- en klantennetwerk hielpen het
nieuwe bedrijf door de altijd zware eerste jaren. En het waren de
jaren dat de industrie in Twente nieuwe wegen insloeg door de invoering van stoommachines.

Hendrik Jan van Heek, de oudste van de drie firmanten, had niet de uitstraling van een actieve, succesvolle, altijd
bezige ondernemer. Integendeel, hij had een broze gezondheid, hij leed aan astma. Een Enschedese boer, die
Hendrik Jan hoorde hoesten, zei eens weinig bemoedigend tot hem: ‘Dow heurst den Koekkoek ook nich weer.’
Een tijdgenoot beschreef hem als een ‘zwakken, teringachtigen man. [...] Maar in dat zwakke lichaam woonde
een sterke geest, een onverzettelijke wilskracht, in dat hoofd een zeer ontwikkeld, helder verstand.’ Wie een
gesprek  met  hem voerde,  merkte direct  te  doen  te  hebben met  een  man,  die  zijn  tijd  ver  vooruit  was.  Hij
onderkende de gevolgen van staatkundige gebeurtenissen op de wereldmarkt, wist van het mislukken of slagen
van oogsten en zag waarom de prijzen van zijn producten stegen of daalden. Hendrik Jan was de man die Van
Heek  & Co.  naar  een  periode  van  bloei  voerde.  Hij  verleende  de  onderneming niet  alleen  een  belangrijke
economische positie, ook zijn maatschappelijke activiteiten gaven het bedrijf een nieuwe dimensie. Hij was een
toegewijde liberaal en leefde mee met de nationale politieke ontwikkelingen. Vanaf 1843 was hij lid van de
Kamer van Koophandel, gedurende zijn laatste drie levensjaren was hij vicevoorzitter. Hij behoorde tot de kring
van moderne industriëlen, die in Twente de toon aangaven en ijverden voor een krachtige ontwikkeling van de
regio, zoals C.T. Stork, G. Salomonsen en H.P. Gelderman. In Enschede was hij actief als gemeenteraadslid, in
de jaren 1851-1857 en vanaf 1863 tot zijn dood in 1872. Zijn vriendschap met de liberale staatsman Johan Rudof
Thorbecke (1798-1872) gaf hem aanzien in Enschede en geheel Twente.

Als minister van Binnenlandse Zaken bezocht Thorbecke kort na de grote stadsbrand van 7 mei 1862 Enschede
om fabrikanten, bestuurders en bevolking een hart onder de riem te steken. Hij zag welke verwoestingen het vuur
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had aangericht. Terug in de Tweede Kamer in Den Haag onderbrak Thorbecke direct de discussies ‘omdat ik het
tot  mijnen  pligt  rekende  een  buitengewoon  blijk  van  deelneming  in  een  buitengewone  ramp,  ook  tot  het
bevorderen van de nodige maatregelen, te geven. Ik heb daar een tooneel van vernieling aanschouwd, gelijk men
het, geloof ik, zeldzaam zal zien. Maar ik vond op dat tooneel, nevens de ramp, de levenskracht tot herstel. Ik
vond er de hoofden der gemeente vol moed, enkel bedacht om Enschede schooner en grooter te doen herrijzen.‘
Thorbecke zorgde voor ‘voor voedsel en dekking’. De veerkracht in de stad bleek groot. ‘Allerwege zien wij
tenten verrijzen, voorzien van voldoende wollen dekens, en gelden zijn aanwezig voor de eerste levensbehoeften.
De  sombere  treurigheid  van  de  eerste  dagen  begint  baan  te  maken  voor  opgeruimdheid  en  hoop  voor  de
toekomst.’

Hendrik Jan en Thorbecke ontmoetten elkaar voor het eerst in de zomer van 1854, toen de staatsman Twente
bezocht  en  op  30  juni  aanzat  aan  een  diner  in  de  Groote  Sociëteit.  Hij  was  uitgenodigd  door  Twentse
ondernemers, die hem wilden wijzen op de noodzaak dat er zo snel mogelijk een spoorlijn kwam. Ze merkten
namelijk dat het isolement van de streek nadelige gevolgen had voor met name de textielfabrikanten en hun
concurrentiepositie in de branche verzwakte. Thorbecke bezichtigde zes fabrieken, waaronder het magazijn van
de Van Heeks,  waar Hendrik Jan hem rondleidde. Thorbecke was, zo schreef  hij  op 6 juli  1854 aan B.W.
Blijdenstein sr., zeer te spreken over de fabrikanten in deze streek: ‘Indien Holland soms sukkelig en verouderd
kan schijnen, Twenthe is een land in de eerste kracht van jeugdige ontwikkeling.’ Hij zag de fabrikanten als
‘bondgenooten’. De lobby van de Twentse ondernemers werkte. Thorbecke vroeg in de Tweede Kamer aandacht
voor ‘een tak van nijverheid, die tegenwoordig de eerste nijverheid van de wereld is, gelijk de handel daarin, na
den graanhandel de eerste, de voornaamste, de uitgebreidste aller takken van verkeer. Het is de katoenfabriek.’
Een spoorlijn betekende voor de Twentse industrie niet alleen dat de streek werd open gelegd, maar ook – wat
minstens zo belangrijk was – lagere steenkoolprijzen en een versneld vrachtverkeer naar de havens. Maar toch
duurde het nog tot 1866 voordat de Oosterspoorlijn via Zutphen werd doorgetrokken naar Enschede.

In februari 1866 stapte Thorbecke uit zijn tweede ministerie, vanwege een conflict over de invoering van het
strafwetboek voor Nederlands-Indië.  En ook omdat hij – hij was bijna zeventig – het gevecht met de jonge
generatie  Kamerleden  al  maanden  moe was;  hij  wilde  een  tijdje  weg uit  de  Haagse  ‘sfeer  van  intriges  en
ambities’. Hij vertrok naar Enschede, waar hij de gast was van Hendrik Jan, met wie hij in de loop der jaren
bevriend was geraakt. Hij kon in het Van Heekhuis enkele dagen in alle rust en stilte van het Twentse land
doorbrengen, vergezeld van zijn dochter Merrijtje. Uiteindelijk bleef hij een maand. Over zijn verblijf in het Van
Heekhuis was Thorbecke enthousiast en hij stuurde zijn vrouw Adelheid goede berichten, bijvoorbeeld in zijn
brief van 16 februari: ‘Te 8 ure schenkt Merrijtje mij koffij en maakt zij mij een boterham. Dan gaat zij met de
familie ontbijten, komt terug bij mij zitten werken, en zoekt vervolgens de piano op. Te half een, een ure komt
doorgaans eenig bezoek. Om twee ure eten. Na het eten rust ieder een weinig en draagt Merrijtje het kopje koffij
in mijne kamer. Te vier ure, half 5, meestal een weinig uitgereden; slechts een maal, tot dus ver, een wandeling.
Den avond tot 10 uur het souperuur, breng ik in mijne kamer door, tenzij men mij te 9 ure afroepe, omdat een
broeder of zwager gekomen is. Te half 12 met mijn zoet wijfje (sc. in de gedachten) ter rust.’Begin maart 1866
was Thorbecke zowel in het kiesdistrict Groningen als dat van Zwolle gekozen als kamerlid. Hij aarzelde, want
hij was van plan geweest zich niet langer beschikbaar te stellen. Maar op 12 maart schreef hij zijn vrouw uit
Enschede: ‘Door het rustig, stil verblijf hier, onder welmeenende, opregte menschen, een dolce far niente, in
volkomen vrijheid, door geen wanklanken geplaagd, vinde ik mij onbeschrijflijk verfrischt. Worde ik met de
jaren gevoeliger voor  onaangenaamheden, of was ik het in hooge mate altijd, hier naderden zij mij niet, en
ademde ik niet dan zuivere levenslucht.’ Hij had dan ook besloten de benoeming in het district Groningen te
accepteren en weer de Tweede Kamer in te gaan. Jan van Heek en zijn jongere broer Gerrit Jan hoorden later van
hun vader de verhalen over Thorbecke. Jan was er trots op jarenlang in het Van Heekhuis in het hemelbed van
Thorbecke  te  hebben  geslapen.  Gerrit  Jan  vertelde,  dat  Thorbecke  een  diepe   ndruk  in  de  familie  had
achtergelaten zowel wat zijn persoon betreft als met betrekking tot zijn politieke opvattingen. Thorbecke was er
namelijk van overtuigd dat vrijhandel en industrialisering de toekomst waren.  In  dat  opzicht waardeerde hij
Twente dan ook zeer, getuige een aantekening van zijn hand: ‘Eene streek van ons land, waarvoor ik bijzonder
veel hart heb. Eene buurt die bezig is het vooroordeel te wederleggen, alsof ons land voor fabrijken niet geschikt
ware.’

Hoe ver  steun  voor  Thorbecke  in  Twente  ging,  toonde de  advertentie  die  op  1  mei  1853 verscheen  in  de
Twentsche Courant. Het was een open brief, die Hendrik Jan van Heek hem op 28 april 1853 had gezonden, uit
naam  van  twintig  vooraanstaande  textielfabrikanten,  stadsbestuurders  en  bestuursleden  van  de  Kamer  van
Koophandel,  om Thorbecke en zijn politieke vrienden een hart  onder de riem te steken. Thorbecke’s eerste
kabinet  was  zojuist  ten  val  gebracht  door  de  Aprilbeweging,  een  venijnig protest  tegen  het  herstel  van  de
bisschoppelijke  hiërarchie  in  Nederland.  ‘De  ondergeteekenden,  protestanten  en  kiezers  van  leden  voor  de
Tweede Kamer van de Staten-Generaal te Enschede, voelen zich gedrongen U de verklaring te geven, dat het
hun innig leed heeft gedaan, dat de landsregeering uit Uwe handen in die van de Heeren van Hall en anderen, is
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overgegaan. Terugziend op den stand van zaken bij de aanvaarding Uwer moeilijke betrekking en hetgeen onder
uw bestuur is verrigt en tot stand gebragt, dan levert die beschouwing ruime stof tot dankbaarheid. Zij achten
zich verpligt U dit hierdoor openlijk te betuigen.’

Hendrik Jan van Heek trouwde toen hij 42 jaar was, in 1856, met Christina Alida Blijdenstein, 33 jaar, die enige
naam had gemaakt als schilderes. Drie jaar na hun huwelijk kregen oom Hendrik en tante Lida een meisje, dat
naar haar moeder werd genoemd. Lida overleed kort na de geboorte en enkele weken later stierf ook het kindje.
Oom Hendrik  bleef  alleen  in  het  grote  Van  Heekhuis  achter.  Maar  niet  lang,  want  zijn  zuster  Mietje,  de
roepnaam van Maria Geertruid (1820-1895), de weduwe van Abraham Ledeboer (1816-1850), trok met haar vijf
kinderen bij hem in, om de huishouding te voeren. Haar zoon Abraham Ledeboer (1842-1897) werd behalve een
goede vriend van Gerrit Jan later ook firmant van Van Heek & Co. In 1864 boden de drie firmanten hun zuster
een aandeel van achttien procent in hun zaken aan, twee
derde daarvan voor haar, een derde voor zoon Bram. ‘Voor ’t geval Bram later mogt trouwen, mogt zij dan haar
aandeel  geheel  of  gedeeltelijk  aan  Bram afstaan’,  schreven  Hendrik  Jan  en  Herman  in  hun  aantekenboek.
Hendrik Jan leefde niet alleen voor zijn bedrijf en zijn politieke bezigheden. Hij was vooral ook de patriarchale
ondernemer die een open oog had voor de belangen en behoeften van zijn werknemers en zich bekommerde om
hun welzijn.  In  het  voorjaar  van  1861 beschikte  hij  dat  het  zijn  bedoeling  was  een  fonds  na  te  laten  ‘ter
verzorging van oude gebrekkige fabrieksarbeiders en van behoeftige oude werklieden, die steeds getracht hebben
met eere door de wereld te komen. […] Ik bedoel voornamelijk mannen, maar wensch daarom vrouwen niet
uitgesloten te hebben.’ Drie jaar later lanceerde hij het idee van zijn geld de burgerij van de stad een park te
schenken.  Het werd het Volkspark, aangelegd op het erve Goolkate en op 2 mei 1874 overgedragen aan de
gemeenten Enschede en Lonneker. Hier konden, zo stelde Hendrik Jan zich voor, arbeiders die vermoeid waren
van het dagelijkse ploeteren, zich ontspannen. Ze hoefden dan niet naar de kroeg te gaan of thuis de fles jenever
leeg  te  drinken.  Een  borrel  konden  ze  er  dan  ook  niet  kopen,  wel  een  biertje.  Dat  de  burgerij  het  park
apprecieerde, blijkt uit de omzetcijfers van het café. De eerste acht maanden van
1874 werd er dertigduizend liter Beyers bier getapt en paften bezoekers achtduizend sigaren weg. De toespraken
bij de overdracht van het Volkspark aan de gemeente liepen over van lof en dank aan Hendrik Jan van Heek, de
gulle weldoener. De Enschedesche Courant van 7 mei 1874 trok de registers stevig open:

‘En als de nijvere werkman, vermoeid van den arbeid, hier met vrouw en kroost verademing
zoekt en ontspanning vindt; als hij het voorregt van dit rein genot meer en meer leert waardeeren, boven de
grovere uitspanningen die zoo vaak tot uitspattingen leiden en in ’t beste geval niets dan onvoldaanheid nalaten,
dan moge hij zijne kinderen vertellen van den man, die een vriend des volks was, die het wilde toonen, dat
werkgever en werknemer niet vijandig tegenover elkaar behoeven of behooren te staan; dat hunne ware belangen
niet met elkaar strijden, maar één zijn, dat wederkeerige waardeering moet bestaan.’

De bevolking van Enschede bood uit dank Hendrik Jan een meer dan drie meter hoog kunstwerk aan, dat een
onbekende kunstenaar uit graniet had gehouwen. Het staat dicht bij de ingang aan de Parkweg. Op de top is een
zittende  leeuw  geplaatst  met  een  schild  met  het  Enschedese  stadswapen.  Wimpels  vermelden  de  woorden
onderwijs,  beschaving en volkswelvaart,  drie  idealen van de schenker.  Jacobus Craandijk,  predikant  van de
doopsgezinden in Borne,  meende dat  Hendrik Jan zijn doel had bereikt,  toen hij  in  1875 in het  Volkspark
fabrieksarbeiders en fabrikanten met hun vrouwen gadesloeg, die ‘op de voet der meest mogelijke gelijkheid’
met elkaar omgingen, ze zaten aan tafeltjes en dronken bier. Maar of het een oord voor ontspanning is geworden
waar rijk en arm elkaar troffen, is bij de standsverschillen aan het einde van de negentiende eeuw nauwelijks
voorstelbaar. Bovendien riepen de arbeiders dat ze liever meer in hun loonzakje kregen en dat ze bij de lange
werkdagen, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds en ook op zaterdagen, geen tijd hadden in het park uit te rusten.

Leefde Hendrik Jan voort als de goede gever van het Volkspark, de naam van zijn jongere broer en medefirmant
Herman van Heek was nauw verbonden aan de Fabrieksschool aan de Noorderhagen in Enschede, op de hoek
met de Kloosterstraat.  Het is nu een waardig rijksmonument,  dat dateert  uit  1872. H.J. van Heek & Zonen
hadden in 1865 al een eigen fabrieksopleiding gesticht, naar het voorbeeld van Stork in buurstad Hengelo. Ook
enkele andere ondernemingen hadden een eigen opleiding. Efficiënt was het natuurlijk niet, elk bedrijf een eigen
opleiding. De kosten waren hoger dan wanneer de fabrieken gezamenlijk hun personeel zouden opleiden. Maar
wie geen school had – en hetzelfde gold voor een ziekenkas – moest vrezen dat arbeiders vertrokken of hun
kinderen naar een andere fabriek stuurden. De fabrikanten sloegen echter de handen ineen en in 1866 werd de
Vereeniging ‘De Fabrieksschool’ voor Enschede en Lonneker opgericht. Het doel was, zoals Herman van Heek
zei:  het  vormen  van  bekwame,  goed  opgeleide  fabrieksarbeiders.  Zonder  een  bewijs  van  toelating  tot  de
fabrieksschool konden jongens en meisjes jonger dan achttien jaar niet worden geplaatst in de bij de school
aangesloten  bedrijven.  De  Fabrieksschool  werd  gehuisvest  in  lokalen  van  de  beide  stadsscholen,  de  Van
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Braamschool en de Bloemendaalschool, en in een pand van W.J. Blijdenstein aan de Oldenzaalsestraat. De grote
wens van de schoolcommissie,
een eigen gebouw, werd eind 1872 gerealiseerd, aan de Noorderhagen in Enschede. Jan van Heek heeft zijn oom
Herman goed gekend,  als een vriendelijke man, die niet  op de voorgrond trad. Hij woonde in het  huis van
Herman van Lochem aan de Markt. Na het overlijden van zijn eerste vrouw Catharina Maria Blijdenstein (1820-
1854) hertrouwde hij  met Gijsberta  ter  Kuile  (1834-1910),  die hem lang zou overleven.  Herman van Heek
overleed in 1882.

De  textielgeschiedenis  kent  historische  mijlpalen,  zoals  1728  toen  tien  Enschedese  fabriqueurs  het  octrooi
kregen om bombazijn te maken, 1832 toen de regering besloot de katoenindustrie in Twente te concentreren en
1859: de start van Van Heek & Co. De stadsbrand van 1862 was een keerpunt in de geschiedenis van Enschede.
‘Het geslacht dat vóór ons leefde mat zijn tijdrekening steeds af naar vóór en na den brand (van 1862). Dat was
een toen zóó overwegend feit in de  geschiedenis van Enschede, dat alles er bij verdween. Die zevende mei moet
voor de kleine gemeenschap ook iets overweldigends zijn geweest’,  volgens Jan van Heek. De totale schade
werd geraamd op zeven miljoen gulden. Benthem schreef:

‘Er is aan de industrie […] een slag toegebracht, die aanvankelijk scheen haar geheel te zullen vernietigen, doch
die in de toekomst de meest gezegende gevolgen had. Onze Stad herrees schooner dan te voren en in plaats der
oude fabrieken verrezen nieuwe met de nieuwste verbeterde machines, die onze industriëelen in staat stelde de
mededinging met de beste Engelse fabrieken vol te houden.’ 

In 1867 draaiden in en om Enschede al weer elf stoomspinnerijen met 63.350 spillen en dertien stoomweverijen
met  2.659  weefgetouwen.  De  schade  was  gedekt  door  ruime  verzekeringsgelden,  waarmee  de  fabrikanten
nieuwe, modernere fabrieksgebouwen konden laten bouwen. De stadsbrand was een katalysator in een proces dat
zich al  eerder  had  aangekondigd;  het  versnelde  de vernieuwing,  die  vooral  te  danken was  aan  een  nieuwe
generatie  fabrikanten  die  de  leiding  van  de  vorige  generatie  overnam.  Eén  van  die  nieuwkomers  in  de
Enschedese textielindustrie was Gerrit  Jan van Heek, een jonge twintiger,  als firmant van Van Heek & Co.
verantwoordelijk  voor  de  techniek.  Zijn  kennis  had  hij  verworven  tijdens  langdurige  studiereizen  naar
Lancashire, waar Manchester het Enschede van Engeland was. Enkele jaren vóór de brand, in het najaar van
1859, hadden Engelse monteurs al de eerste stoommachine in de nieuwe fabriek aan de Noorderhagen geplaatst,
een  zogenoemde balansmachine.  Het  vervoer  van  de  ketel,  zeven meter  lang met  een  middellijn  van bijna
anderhalve meter, had in Enschede veel bekijks getrokken. 

Vermoedelijk werd deze fabriek van Van Heek & Co. gebouwd naar model van de in 1833/1834 geheel naar
Engelse  voorbeelden  ontworpen fabriek  van de Enschedesche  Katoen Spinnerij  –  de eerste  stoomfabriek in
Enschede. Deze telde vijf verdiepingen met spinzalen, 23 meter tot aan de nok, veertig meter lang en vijftien
meter breed; niet verwonderlijk dat de volksmond al snel sprak over ’n Groot’n Stoom. De weverij van Van
Heek & Co. kreeg vier verdiepingen, een weefzaal was 55 x 50 meter groot en er was plaats voor tweehonderd
machinale weefgetouwen. Een architect was er niet aan te pas gekomen. De bouwers hadden overigens wel sterk
gekeken naar de Engelse fabrieken waar de Georgian Style overheerste. Dat bleek uit de opmerkelijke vensters,
die overigens niet van gietijzer waren gemaakt zoals elders gebruikelijk was, maar van hout. In september 1862
werd de bouw van een nieuwe stoomspinnerij op Kremersmaten aanbesteed. De investeringen voor een spinnerij
waren  hoger  dan  voor  een  weverij  en  de  techniek  was  gecompliceerder.  Vanaf  29  mei  1863  draaide
Kremersmaten en maakten spinners hun entree in het personeelsbestand. Toen ’n Groot’n Stoom in dat jaar
moest  stoppen  vanwege  ‘cotton  famine'  –  de  katoenschaarste  als  gevolg  van  de  burgeroorlogen  in  Noord-
Amerika – wilden de firmanten van Van Heek & Co. om hun eigen garens te kunnen
spinnen een deel van de fabriek overnemen. Maar dat plan mislukte en een jaar later werd er
naast de stoomweverij aan de Noorderhagen een nieuwe spinnerij gebouwd voor 11.500 spillen voor fijnere
garens; de weverij werd uitgebreid tot zeshonderd getouwen. In 1867 telde
het bedrijf 15.100 spillen en 660 machinale weefgetouwen, in de spinnerij werkten 118 mannen en vrouwen, in
de  weverij.  De  fabrieken  van  Van  Heek  & Co.  boden  de  binnenlandse  markt  een  gevarieerd  pakket  van
producten met onder meer pilou, molton, diemet,  baai en gebleekte katoen. In  1867 stonden op de lijst van
exportlanden behalve grootafnemer Nederlands-Indië ook Rangoon, Calcutta, Bombay en Zuid-Amerika. Twee
jaar
later werden ook goederen in consignatie naar China gezonden, nadat door de opening van het Suezkanaal de
scheepvaartverbindingen  met  Azië  aanzienlijk  waren  verbeterd.  Van  Heek  & Co.  was  op  weg  de  grootste
industriële onderneming in Nederland te worden.
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Het geboortehuis van de Twentse textielindustrie was een boerenhutje, met muren van klei en gevlochten takken,
vaak met een plat dak, weggedoken in het  coulisselandschap aan schilderachtige landweggetjes omzoomd met
houtwallen. Op het platteland sponnen en weefden in de achttiende eeuw de boeren. De reider kocht hun garens
en weefsels op. De textielnijverheid – van een industrie was nog geen sprake – stimuleerde de bevolkingsgroei in
Twente,  die gepaard ging met ingrijpende veranderingen in de economische en sociale omstandigheden. Het
aanvankelijke resultaat was dat er steeds meer armoede heerste, doordat het aantal inwoners sneller groeide dan
de textielproductie zich uitbreidde. Toen de textiel in 1750 met grote problemen kreeg te maken, waren ellende
en armoede dan ook niet te overzien.Vrijwel elke boerderij in Twente – vaak een hut, later vooral een Saksisch
hallenhuis,  het  lös  hoes waarin  mensen en dieren  samenwoonden – had een weefkamer,  een  vaak met wat
planken afgeschoten hok in een hoek van het  vertrek. Daar stond het solide eiken weefgetouw, de wever zat er
achter, klaar om de spoel door de ‘ketten’ of schering te schieten. Zijn gereedschappen lagen of hingen onder
handbereik,  net  als  het  brandewijnpulletje,  want  ‘zonder  brandewijn  kan  de  wever  niet  leven’.  Ook  een
spinnewiel,  een  haspel  en  andere  werktuigen  voor  de  linnenbereiding  vonden  in  de  weefkamer  een  plek.
Sommige boerderijen – vooral  in Oost-Twente – hadden ook een speciale spinhoek,  een uitbouwtje aan de
voorkant van het huis, de ‘achterheerd’.  In de loop van de achttiende eeuw gingen uit Duitsland afkomstige
reiders de textielnijverheid beheersen. Deze ontwikkeling had grote gevolgen voor de wevers. Om te beginnen
werden ze steeds hechter verbonden aan een kapitalistische verhouding, waarin zelfstandige bedrijfsuitoefening
werd aangetast en op termijn verloren ging. Aan het einde van de eeuw maakten snelle technische wijzigingen –
als de spinning Jenny en de snelspoel – het werk veel intensiever.  De beginnende concentratie in specifieke
gebouwen  werd  vanaf  het  midden  van  de  negentiende  eeuw  aanzienlijk  versterkt  door  het  gebruik  van
stoommachines.  Daardoor verdwenen de laatste resten van de huisarbeid.  De textielnijverheid werd voortaan
fabrieksnijverheid, een ontwikkeling die tot verdergaande veranderingen zal leiden.

De in Enschede geboren dichter H.H. ter Balkt heeft als Habakuk de Balker de historie van de katoen in zes 
coupletten verwoord:

Spinnewiel dat de wol spon vond zijn weg
Naar de blinde zolder waar de muis tript;
Achter t uileoog; weefstoel, houten heuvel
Van marteling, rijst op, radbraakt de wever.
Bezegeld lot: uit vlas en katoen t bombazijn

De dracht van die eeuw, in schering en inslag
Op t weefgetouw gepind; schemer en blindheid
Gekocht, voor een handvol koper per etmaal

Katoen, vervloekt jouw tirannie die boeren
Uit hun akkers floot, fabrieken schiep
Met knechtende machines; Ainsworth tegen-
Pool van Blake: schietspoel je fetisj!

Spotziek bolt de rook uit pijpen zich vrolijk
Tot katoenpluizen, uitwaaierend over heide
En oceaan, tot waar zij bij Amerika’s prairies
De armzalige plukkers begroeten van de katoen.

Na Edison en de stoom in lange ballingschap
De fabrieken hoger gebouwd, bonter de rook.
Hard melkt de hand van de katoenkoningen
Spoelsters en wevers: zij zijn slechts vee.

De steden dicht opeen. De heide krimpt ineen,
Duister werd de rook, verwenst door de heide.
Kookpot van weleer, rust in de weegbree. Zwart
Besprong de schemering de uitgeputte wever. 

Er  werden  speciale  machines  ontwikkeld  voor  de  voorbereidende  werkzaamheden  in  de  weverij,  zoals  het
scheren,  opbomen, rijgen of aandraaien  en sterken.  Voor deze machines  werden  nieuwe functies gecreëerd:
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opbomers,  aandraaiers  en sterkers.  De ambachtelijke wever  van vroeger  was vertrokken,  de nieuwe wevers
verdienden  die  naam nauwelijks  nog.Het  weven,  dus  het  vlechten  van  de  draden,  de  inslag  en  de  ketting,
gebeurde  machinaal.  De  wever  hield  slechts  toezicht,  zijn  belangrijkste  taken  waren  controle,  correctie  en
onderhoud.  Hij  was de  hele dag  bezig met  het  knopen van gebroken draden,  spoelen wisselen,  poetsen en
smeren.  Daarnaast  voerde  hij  kleine  reparaties  aan  de  machines  uit.  Voor  de  grotere  reparaties  kwam  de
getouwsteller in actie, een functie die was overgenomen uit de Engelse katoenfabrieken, waarvoor in het begin
dan ook uitsluitend ervaren Engelse technici werden aangetrokken. De nieuwe techniek van het weven betekende
voor de wever een nieuwe taakinhoud en werkorganisatie; de arbeid degradeerde door een grotere monotonie en
een geringere autonomie. Ook bij Van Heek & Co. wijzigden in de tweede helft van de negentiende eeuw de
arbeidsomstandigheden. De werkbelasting van de wever was door de mechanisering steeds groter geworden.
Daarvan  getuigde  een  31-jarige  wever  van  dit  bedrijf  in  1890  tegenover  de  staatscommissie  die  de
arbeidsomstandigheden van onder anderen Twentse textielarbeiders onderzocht:

Vraag: 
Gij hebt gezegd dat gij op 9-jarige leeftijd op de fabriek zijt gekomen en dat tusschen het werken van voorheen 
en thans een groot verschil is. Wat bedoelt gij daarmede? 

Antwoord:
Het loon is wel even hoog gebleven, maar de werkzaamheden zijn vermeerderd. Door de
nieuwe getouwen moet men meer stukken maken voor hetzelfde geld. Dus moet men meer
werk doen.

De belasting nam ook toe door andere factoren. Omdat de getouwen sneller liepen, moesten de spoelen vaker
worden gewisseld. Bij het doorzuigen van het garen door het oog van de ‘kissing pool’ kreeg de arbeider nog
steeds  veel  stof  naar  binnen,  de  wevers  noemden dat  de  ‘kiss  of  death’.  Het  lawaai  in  de  weefzalen  was
bovendien oorverdovend: de kletterende getouwen produceerden met gemak meer dan honderd decibel. Het was
dan ook niet verwonderlijk dat veel wevers stokdoof werden. Naast stof en lawaai verpestten hitte en stoom de
arbeidsomgeving. In de fabriekshallen werd gloeiend hete stoom ingeblazen om voor het weven van slecht garen
de vochtigheidsgraad te verhogen. Een wever van Van Heek & Co. vertelde de staatscommissie:

Vraag: 
Moet er wel eens stoom ingelaten worden tegen het breken van de draden? 

Antwoord:
O ja. Dat dient wel voor het garen. Maar het is dan niet om uit te houden. Men staat dan soms den geheelen dag
met sloffe kleren. 

Vraag: Hoe lang duurt ’s winters dat stoom inlaten?

Antwoord: 
Van ’s morgens zeven uur tot half twaalf, kwart voor twaalven. In juni heeft een
persoon de fabriek bezocht – ik denk de inspecteur, toen is er dien dag geen stoom ingelaten. Den volgenden
dag, toen de heer vertrokken was, kregen we weer terstond stoom.

Er gebeurden in de fabrieken veel ongelukken door oneffen en vette vloeren, onbeschermde drijfwerken en –
riemen en spoelen die nogal eens uit het getouw vlogen door de kracht waarmee de spoel door de sprong werd
geslagen. Een stoomwever van Van Heek & Co. beweerde tegenover de staatscommissie dat hij wel acht of
negen mensen kon aanwijzen die met een kunstoog liepen, nadat ze waren geraakt door een uitschietende spoel.
Van oudsher kende de katoenindustrie lange werktijden. In 1883 duurde in een fabriek een winterwerkdag – ook
voor kinderen – van half zes in de morgen tot half negen in de avond. In de zomer werd er van zes uur ’s
ochtends tot zes, zeven of acht uur in de avond. gewerkt. Daarbinnen viel een middagpauze van één tot anderhalf
uur, want Twente at warm tussen de middag. Op zaterdag stopten spillen en getouwen meestal een of twee uur
eerder, dan was het tijd voor de wekelijkse schoonmaakbeurt van de machines, die soms ook op zondag werd
uitgevoerd.

Twentse vrouwen waren van oudsher gewend mee te werken op de boerderij. Naast hun huishoudelijke werk, de
zorg voor man en kinderen, en het werk op het land en in de stal, sponnen ze het vlas tot linnen draden voor de
wevers. Ze deden ook de lichtere klussen, zoals het haspelen, spoelen en het kammenrijgen. Ook bij de komst
van de fabrieken bleven ze werken. In 1890 bleek dat ruim twaalf procent van de fabrieksarbeiders vrouwen
waren, in 1908 en 1909 was dat ruim dertig procent. Als de vrouwen de veertig naderden, verlieten ze meestal de
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fabriek om zich aan het gezin en het huishouden te wijden: dan waren de kinderen oud genoeg om in de fabriek
mee te werken voor de gezinsinkomsten. De Arbeidswet van 1889 beperkte de arbeid van vrouwen (en ook van
kinderen).  Ze mochten niet  langer dan elf uur werken,  en niet  ‘s nachts en ook op zondag niet.  Bovendien
werden ze beschermd tegen gevaarlijk en ongezond werk. De Arbeidswet van 1911 bracht voor vrouwen en
kinderen de arbeidsdag terug tot tien uur per dag, in een week mochten ze niet langer dan 58 uur werken. Acht
jaar later werd de arbeidsduur verkort tot 8,5 uur per dag en 48 uur in een week. Kinderen werkten volop mee in
de fabriek. In het productieproces was een aantal eenvoudige werkzaamheden namelijk zeer geschikt om door
kinderhanden  te  worden  uitgevoerd.  In  1883 nog maakte  de doopsgezinde  predikant  in  Enschede,  die  veel
fabrikanten onder zijn lidmaten telde, bezwaar tegen vermindering van kinderarbeid.  Hij vreesde vooral ‘dat
gebrek en honger erger zouden treffen dan 12 uur fabrieksarbeid’. In 1890 vertelde een gepensioneerde arbeider
de  staatscommissie  dat  hij  van  zijn  geboorte  af  had  gesponnen.  De  kinderen  in  de  fabrieken  werden  niet
bijzonder zachtzinnig behandeld. Een arbeider herinnerde zich op hoge leeftijd nog dat hij als zevenjarige een
klap om de oren kreeg telkens wanneer hij bij het opsteken van de pijpen voor de spinner mis stak, want dat
betekende materiaalverlies en dus minder loon. Kinderen liepen als gevolg van de twaalfurige werkdagen en de
arbeidsomstandigheden vaak naast vroege uitputting scrophulose op, die lymfeklieren doet zwellen en daarom
ook de ‘klierziekte’ wordt genoemd.

Gerard van het Reve (1892-1977), vader van de schrijver Gerard Reve (1923-2006), was een
Enschedees jongetje. Hij was de zoon van een vader en moeder die beide in de textiel hun  brood verdienen. Hij 
was voorbestemd om na de lagere school in de fabriek te gaan werken. Hij beschreef zijn ervaringen in de 
weverij als twaalfjarige: 

Zie ik de honderden weefgetouwen, waartussen mensen staan als soldaten: allemaal present. Ik kan het einde
van de weverij niet onderscheiden, zó groot is ze. Ik zie slechts de beweging der drijfriemen en hoe de mensen
zich gereedmaken om in die warreling op te gaan. Nog even wachten ze tot het vereiste tempo is bereikt. Het is
dan  zo  ver:  de  getouwen  worden  aangezet.  Ik  zet  een  van  mijn  getouwen  in  gang,  een  grote  machine,
honderdmaal sterker dan ik. Nog een getouw zet ik aan en vervolgens het derde. Het eigenlijke lawaai heeft nu
ingezet, het houdt al maar aan, niet harder en niet zachter, wat slaap wekt. Het doffe, dreigende grommen der
tandraderen  vormt  de  ondertoon;  het  klikklakken  van  het  riet,  dat  de  draad  van  de  inslag  vastslaat,  de
slagstokken, die de spoelen tussen de draden der schering heen en weer doen schieten, maken de eigenlijke
melodie. Het is een eeuwig herhaald motief, het kent geen aandacht en het doet de aandacht versuffen.

Elke  dag  werkte  Gerard  van  half  zeven  in  de  ochtend  tot  twaalf  uur,  zonder  enige  onderbreking.  In  de
middagpauze was er net genoeg tijd om naar huis te gaan, hij verorberde snel de middagmaaltijd en dan weer
vlug terug naar de fabriek. ‘Dan van half twee tot zeven uur: weer vijf en een half uur. Elf werkuren per dag.’

Nog in 1928, toen kinderen vanaf hun veertiende in de fabriek mochten werken, schreef het
Twentsch Dagblad Tubantia: 

Een  der  eerste  verlokkingen  tot  kinderarbeid  is  voor  den  arbeider  het  meestal  bescheiden  loon  van  den
volwassene,  dat de eerste  huwelijksjaren zeer zwaar maakt en waarin de  pgroeiende kinderen verbetering
kunnen  aanbrengen.  De  korte  oefentijd,  die  noodig  is  om  in  de  productie  wat  te  presteeren,  maakt  de
kinderloonen hoog, de hoogste loonen worden soms reeds door jongens van 19 jaar gehaald.

Verhalen willen dat in de textiel stevig werd gedronken, favoriet was ‘foezel’, zoals in Twente goedkope jenever
wordt genoemd. Hendrik Jan van Heek had bepaald dat er in het volkspark alleen maar bier mocht worden
verkocht.  Geen  nieuw  geluid  overigens  in  Nederland,  want  in  1863  sprak  de  Amsterdamse  Kamer  van
Koophandel in haar verslag al de verwachting uit dat de bierbrouwerijen weer tot bloei zouden komen, en dat
‘het bier – goed, krachtig bier – de volksdrank mogt worden en den genever vervangen’. De jonge kapelaan
Alfons Ariëns (1869-1928) vocht vanaf zijn komst naar Enschede in oktober 1886 tegen het alcoholmisbruik. In
de biografie  van Arïens schrijft  Brom dat ‘s middags en ‘s avonds in de kroegen,  ‘die als muizenvallen de
fabriek omringden’, honderden volle ‘foezelglaeskes’ in het gelid wachtten op de werkers die ze in één teug
achterover sloegen. Ariëns schreef over zijn ervaringen met het drankmisbruik in Enschede:

Ik heb het drankmisbruik gezien in al zijn vormen. Ik heb het gezien bij de krachtige man van
27 jaar, in een paar uur weggesmakt door het delirium, en bij de vader van 50 jaar, die in wanhoop een eind
aan zijn leven maakte. Ik heb het gezien bij meisjes van twintig jaar, die naar een sanatorium moesten, en bij
oude  vrouwen,  die  naar  een  krankzinnigengesticht  gingen.  Ik  heb  ’s  Maandagsmorgens  gestaan  bij  een
huismoeder, die in stomme smart neerzat voor haar gebroken huisraad, omdat de man ’s avonds tevoren met een
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bijl alles kort en klein had geslagen. En ik heb het anders gezien. De drank had bij allen zijn gewoon werk
gedaan. De hersens waren geraakt.

In  zijn  strijd  tegen  de alcohol  richtte  Ariëns  zich het  eerst  op de vrouwen die  naar  zijn  mening de ergste
slachtoffers waren. Hij zag vaak hoe zij zich stiekem jenever inschonken uit koffiepotten; volgens hem dronken
ze  nog meer  dan  de  mannen.  Van  hen  verwachtte  hij  ook  de  meeste  medewerking.  Het  drankmisbruik  in
Enschede kwam ook op de politieke agenda. In de gemeenteraad van 1895 werd geklaagd over de groeiende
drankzucht. Er waren in de stad niet minder dan 75 slijters en bierbottelaars, die in één jaar meer dan 75.000 liter
jenever verkochten; evenveel liters werden clandestien getapt, in een stadje van ruim twintigduizend inwoners.
Dat zou betekenen dat er per hoofd van de bevolking alleen al ruim 7½ liter jenever per jaar werd gedronken.
Het drankgebruik in Enschede was niet excessief, het stemde overeen met het landelijke beeld. De Enschedese
textielfabrikanten – onder wie Gerrit Jan van Heek – besloten in 1895 gezamenlijk een bierbrouwerij te stichten,
niet uit commerciële overwegingen, maar om te bereiken dat hun arbeiders minder jenever dronken. In 1896
werd de brouwerij van Beyersch Bier, de N.V. Enschedesche Bierbrouwerij geopend, bij het buitengoed ‘Het
Nieuwlust’, ten noorden van de Roomweg. Het bier was te koop in de nu nog steeds bekende beugelflessen van
Grolsch.  De  verhalen  over  het  drankmisbruik  in  de  negentiende  eeuw  zijn  overigens  misleidend.  De
drankconsumptie daalde landelijk namelijk
tussen 1820/1830 en 1850; daarna was er tot 1880 een stijging waarneembaar, waarna eerst geleidelijk en daarna
heel sterk een consumptiedaling doorzette tot ver in de twintigste eeuw.

Kapelaan Alfons Ariëns zette zich in Enschede dag en nacht in voor de belangen van de arbeiders in de textiel.
Hij richtte niet alleen een vakorganisatie op, maar stichtte ook verenigingen en gebouwen, voor zorg en vermaak.
Op  7  januari  1889 opende  hij  het  volkskoffiehuis,  een  toevluchtsoord  voor  daklozen,  dat  hij  Vrede  wilde
noemen, maar  De Volksvriend  ging heten. In 1891 kregen de katholieke arbeiders een eigen gebouw aan de
Oldenzaalsestraat 158, het latere Tivoli. Dr. H.J.A.M. Schaepman, lid van de Tweede Kamer hield de feestrede,
een mannenkoor voerde de cantate Strijd door Overwinning op. De katholieken kregen ook een eigen sociëteit en
schouwburg:  in  1902  werd  het  gebouw  Concordia  op  de  Markt  geopend.  Om  de  spaarzaamheid  van  de
katholieke arbeider te bevorderen, nam Ariëns het initiatief voor de oprichting van de spaarbank Providentia, die
in 1892 de eerste spaarders kon inschrijven. Op 15 september 1893 richtte Ariëns de Leo Harmonie op, genoemd
naar de sociaal voelende paus Leo XIII. Ariëns:  ‘Ik heb ook al een orkest van twintig man. Het kost razend veel,
maar de jongens spelen alleraardigst. Het houdt ze van een vroegtijdige verkering af en animeert het volksleven.’

Betekende de mechanisering van de textielarbeid in Twente – en ook in de Achterhoek en Noord-Brabant – voor
de  meerderheid  van  de  bevolking  een  vooruitgang  of  een  achteruitgang?  Natuurlijk,  er  kwam meer  werk,
arbeiders trokken vanuit vele omliggende streken naar de textielfabrieken, want daar was geld te verdienen, daar
lag de toekomst.  Maar de keerzijde was dat  de lonen vaak onder druk stonden, omdat de textielfabrikanten
werden geconfronteerd met dalende prijzen van hun ‘katoentjes’. In de jaren vóór 1870 verdienden de Twentse
textielarbeiders  weinig,  zes  tot  tien  gulden  in  de  week.  Het  spinnen  en  weven  was  lang  een  huisindustrie
gebleven, er was niet veel vakkennis nodig om bijvoorbeeld een eenvoudig doek te weven. Bovendien waren de
arme zandboeren niet gewend hun arbeidsuren in geld om te rekenen. Zo lang de handweverij  voornamelijk
bijverdienste was en de landbouw het voornaamste middel van bestaan, konden de ondernemers de lonen laag
houden. Het lage loonpeil had wel het voordeel  dat in de crisisjaren de katoenindustrie in Twente zich kon
handhaven, terwijl de textiel in het westen van het land waar de fabrikanten dertig tot veertig procent meer
betaalden,  het  bijzonder  moeilijk  kreeg.  Twente  kon  zich  zelfs  staande  houden  tegenover  de  Engelse
concurrentie  van  Lancashire.  Het  was overigens  in  de handweverij  niet  mogelijk  een  loonsverhoging  op te
vangen door meer te produceren. De kostprijs bestond namelijk voor het grootste deel uit de prijs van de garens,
die vooral uit Lancashire moesten komen, en uit het arbeidsloon.Het besteedbare loon van de textielarbeider in
het Twentse land stak wel gunstig af tegen de reële lonen van collega’s in stedelijke samenlevingen in Holland.
Het leven daar was veel duurder, door de stedelijke accijnzen, hogere huren voor huizen en de hogere prijzen
voor eten en drinken. Toen de mechanisering zo goed als voltooid was, werkten er in 1867 ruim zevenduizend
mannen, vrouwen en kinderen in de Twentse textielbedrijven. De huiswevers sponnen en weefden niet langer op
de boerderij,  maar werkten tussen de vier  muren  van de fabriek.  Zo ontstond er  geleidelijk  een klasse van
fabrieksarbeiders. De boeren kwamen graag, ze konden in de fabrieken meer verdienen dan thuis. Verdiende een
huiswever omstreeks 1860 drie gulden of minder, een volwassen wever haalde in de stoomfabrieken in Enschede
gemiddeld bijna vijf gulden in een week. Tien jaar later verdienden volwassen wevers zes gulden voor een week
werken, spinners haalden bijna een tientje. Een spinner verdiende meer dan een wever, omdat zijn werk vuil en
vermoeiend was en hij een langere scholing nodig had dan een wever. Tot ver in de negentiende eeuw stelden de
textielfabrikanten hun eigen regels en lonen vast. Maar geleidelijk aan kwam er ook in de textielindustrie een
zekere ordening op de arbeidsmarkt. In Enschede werd op 7 juli 1890 een collectief ‘Reglement op den Arbeid’
aangeplakt. De ongelijke behandeling van arbeiders, die onder verschillende bazen werkten, moest verdwijnen,
de willekeur ingetoomd door ook regels voor de bazen op te stellen.  Maar boetes kon iedere fabrikant  zelf
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bepalen en daarover hield hij zelf  zeggenschap. Het lag natuurlijk voor de hand dat in het verlengde hiervan ook
de  arbeidsvoorwaarden  werden  geüniformeerd.  Maar  het  loonbeleid  kwam  daarvoor  niet  in  aanmerking.
Fabrikanten wilden het voor het zeggen houden. Bij de Arbeidsenquête van 1890 vertelde een fabrikant dat de
lonen in zijn fabriek tussen 1870 en 1890 met twintig procent waren gestegen, ondanks de verkorte werktijd.
Toch brak er in 1890 een staking uit, omdat de arbeiders – die op stukloon stonden – loonverlies leden. Het kon
namelijk in ‘achterlijke’ inrichtingen wel eens zes tot acht dagen duren voordat er nieuwe bomen kwamen. Op
de dagen waarop er niet voluit kon worden gewerkt, werd er dus minder verdiend. Deze staking kondigde een
nieuwe periode aan: de geknechte arbeiders kwamen in opstand, ze verzetten zich tegen lange werktijden, de
ondermaatse arbeidsvoorzieningen en de veel te lage lonen.

 Zo is Enschede thans de grootste fabrieksstad der katoenindustrie in ons land; met recht wordt haar dan ook
dikwijls den bijnaam van Neerlands Manchester gegeven.

Zo begon J.J. (Ko) van Deinse een lofzang op Enschede, dat omstreeks 1890 een echte textielstad was, met zes
spinnerijen die samen 107.000 spillen telden, veertien stoomweverijen met ruim vijfduizend weefgetouwen, en
tal van gespecialiseerde bedrijven als ververijen en blekerijen. Van Deinse was lovend over de arbeiders aan de
spillen en de getouwen, maar vooral over de industriëlen. 

De grote vooruitgang van hare industrie in de laatste  tientallen jaren heeft  zij  voor een belangrijk deel  te
danken aan het bezit eener bevolking wier aanleg voor die industrie historisch ontwikkeld is, daar het spinnen
en weven hier reeds een achttiental eeuwen wordt beoefend; – maar ook vooral dankt zij die ontwikkeling aan
de werkzaamheid, den ondernemingsgeest, de energie van hare industrieelen.

Alles scheen hosanna in Twente, de textielindustrie groeide, fabrieken verrezen alom, fabrikanten zagen slechts
rozengeur en maneschijn en zorgden als vertrouwenwekkende patriarchen goed voor hun arbeiders. Ze stichtten
zieken- en pensioenfondsen, schonken een park, beijverden zich voor goed onderwijs. Maar Van Deinse was als
chef de bureau van Gerh. Jannink & Zonen geen onafhankelijke, kritische waarnemer. Hij keerde zich met dit
beeld ook tegen een aanzienlijk donkerder gekleurd beeld dat de socialisten gaven. Deze hadden zich vier jaar
tevoren duidelijk gemanifesteerd, bij een staking die landelijk opzien zou baren. Toen twee fabrikanten in het
voorjaar van 1886 de weeflonen met tien procent wilden verlagen, weigerden tweehonderd arbeiders aan het
werk  te  gaan,  omdat  ze  deze  maatregel  onrechtvaardig  vonden,  een  aantasting  van  verworven  rechten.  De
staking was volgens de Kamer van Koophandel niet in eerste instantie te wijten aan deze arbeiders, maar aan
politieke opruiers die door een onjuiste voorstelling van zaken te geven ‘de vlijtige en vreedzame arbeiders’
overhaalden te gaan staken. Die opruiers waren de socialisten, die zich een jaar eerder  in Enschede hadden
georganiseerd in een lokale afdeling van de Sociaal-Democratische Bond van Domela Nieuwenhuis. Tjeerd van
der Zee, van 1884 tot 1896 burgemeester van Enschede, woonde op 28 maart 1886 – vergezeld van een aantal
agenten – een vergadering bij van lokale socialisten, waar de klassenstrijd op de agenda stond. De politiemannen
konden niet verhinderen dat ’s avonds een joelende menigte door de binnenstad trok. Toen Stroink & Co. de
voorgenomen loonsverlaging aankondigde, brak een staking uit, die oversloeg naar de fabriek van J.F. Scholten
& Zonen. Van der Zee haalde steun uit Zutphen, cavaleristen moesten de orde herstellen. De geschiedschrijver
van het socialisme, Willem Vliegen, beschreef  later het optreden van deze burgemeester  als ‘verschrikkelijk
brutaal en willekeurig’. Zo ontbood hij een aantal arbeiders ‘en dan ging hij ze met vloeken en scheldwoorden te
lijf, zeide, dat ze nog blij moesten wezen te mogen werken voor zooveel loon, want dat ze eigenlijk geen schot
kruit waard waren, en zoo voort’. Maar tenslotte kon Vliegen er moeilijk omheen dat dit optreden enig effect
had: ‘Ten slotte eindigde de staking zonder resultaat, nadat ze meer dan een maand zonder hulp had geduurd. Er
vielen een 60-tal slachtoffers.’

In de herfst  van hetzelfde jaar  was Alfons Ariëns als jong kapelaan van Rome naar zijn eerste parochie in
Enschede verhuisd. Hij had weinig goede woorden over voor ‘de lelijkste stad van Nederland’. Hij vond zijn
nieuwe woonplaats zeker geen parel aan de kroon van Nederland, zoals de minister van Binnenlandse Zaken de
stad  waardeerde,  toen  hij  in  1889  de  economische  welvaart  prees.  De  jonge  priester  ontdekte  al  snel  dat
‘volkswelvaart’ voor arbeiders niet veel betekende. De fabrikanten dachten het volk door en door te kennen, ze
glimlachten medelijdend wanneer iemand iets durfde te zeggen over de toestand van de arbeiders, hún arbeiders. 

Ariëns: ‘De arbeiders waren bitter weinig in tel. Het was opzitten, pootjes geven en doodliggen. Ze moesten blij
zijn, dat men hen werken liet, en vooral nooit klagen of vragen om meer. Een loonactie gold als uiting van
ontevredenheid;  om  een  bijzaak,  een  ingeworpen  ruit,  werd  de  hoofdzaak  voorbij  gezien  en  het  geheel
veroordeeld als een anarchistisch avontuur. Zo oordeelden de meesten. Niet uit boosheid, maar uit blindheid.
Men zag de sociale noden niet.’
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De socialisten kregen in Enschede voet aan de grond. Gerrit Jan van Heek en zijn collega’s hadden het niet op
hen begrepen. Op 1 november 1888 brak bij de firma Gerh. Jannink & Zonen een staking uit. Egbert Jannink
wilde de lonen verlagen omdat een nieuw soort doek werd ingevoerd. Bovendien was het personeel ontevreden
over de berekening van het loon en het boetestelsel. Twee weken lang staakten 188 arbeiders. Jannink noteerde
2.244  niet  gewerkte  mandagen.  De  socialisten  waren  de  boosdoeners,  de  staking  werd  geweten  aan
‘socialistische woelingen’. De Enschedese Kamer van Koophandel schreef in haar verslag over 1888 dat niet de
ontevredenheid of het werk de stakers tegenhielden om weer aan het werk te gaan, maar de politieke agitatie van
mensen van buiten en ook van stadgenoten. De meeste arbeiders wilden weer aan de slag, maar hadden niet de
moed of waren bang, aldus de KvK. Jannink vertelde tijdens de staatsenquête van 1890 dat – nadat de staking
was gebroken door te dreigen met acuut ontslag – de stakers schriftelijk moesten verklaren dat ze zich nooit
meer  met  socialisten  zouden  inlaten.Deze  staking  was  voor  Gerrit  Jan  van  Heek  aanleiding  om  –  op  12
november 1888 – de Fabrikanten-Vereeniging Enschede (FVE) op te richten. Het lijkt er in elk geval op dat hij
de initiator was voor de oprichting.  De bedoeling was dat  werkgevers  bij  arbeidsconflicten  één lijn zouden
trekken.  Dat  wil  zeggen  dat  een  staking  bij  de  één,  beantwoord  zou  worden  door  een  uitsluiting  van  alle
arbeiders door de andere, bij de FVE aangesloten fabrikanten. Dat was niet alleen voor hemzelf als eerste firmant
van  de  grootste  textielfabriek  in  Enschede  belangrijk,  maar  ook voor  zijn  concurrenten.  Wie  arbeiders  wil
uitsluiten,  dus hen  de toegang tot  de  fabriek  ontzegt,  moet  wel  zeker  weten  dat  een  andere  fabrikant  deze
arbeiders niet in dienst neemt. Gerrit Jan moest dus een prisoner’s dilemma oplossen en voorkomen dat ieder
uitsluitend voor zijn eigen belangen opkwam en het collectieve belang uit het oog verloor. Om eenheid tussen
zijn collega’s  te smeden kon hij  waarschijnlijk gebruik maken van de instemming,  invloed en druk van de
Commissaris des Konings, mr. J.H. Geertsema. Een week vóór de oprichtingsdatum van de FVE was er in het
stadhuis van Enschede een bijeenkomst van de gemeente en de provincie belegd. Daar werd een commissie
benoemd, die een onderzoek moest instellen naar de oorzaak van de werkstaking bij Jannink en voorbereidingen
treffen  voor  het  oprichten  van  een  vereniging  die  ten  doel  zou  hebben  in  het  vervolg  werkstakingen  te
voorkomen. Gerrit Jan werd de eerste voorzitter van de FVE. Hij zag kans zijn weerzin tegen socialisten in de
doelstellingen verwoord te krijgen, waarmee overigens niet gezegd is dat de andere fabrikanten met hem van
mening  verschilden.  Tegenover  de  staatscommissie  had  hij  in  1890  duidelijk  laten  blijken  dat  hij  een
uitgesproken afkeer had van die wereldverbeteraars:

Het grote gevaar is dat de arbeiders zich laten overvleugelen door de socialisten, die willen
niet de zaken op vredelievende wijze schikken maar wel strijd uitlokken. Met hen willen we
natuurlijk niets te doen hebben.

Volgens  de statuten werd de FVE de gesprekspartner  voor overleg met  goedwillende  arbeiders,  om zonder
stakingen of andere vormen van verzet geschillen tussen fabrikanten en arbeiders te voorkomen of uit de weg te
ruimen. De praktijk toonde al snel aan dat de nadruk lag op het bestrijden van het rode gevaar. De fabrikanten
wisten dat het niet alleen gistte in Twente, maar dat overal in het land de socialisten zich roerden, arbeidersrellen
waren bijna aan de orde van de dag.

In de beginjaren van de arbeidersbeweging haalden spoorlijnen Twente weliswaar uit een langdurig isolement,
maar de afstanden naar het westen waar de socialistische ideeën rijpten en arbeiders tot de strijd voerden, waren
en bleven voorlopig groot. Opmerkelijk was dat het sinds 1864 sterk in opmars zijnde socialisme in Duitsland
geen invloed had op Twente. Veel Twentenaren werkten immers ‘oaver ’n poal’, al was dat wel in het minder
ontwikkelde deel  van Hannover en Westfalen.  In  Twente en trouwens ook in andere  windstreken kwam de
socialistische beweging wat later op gang dan in de grote steden. Voor de meeste Nederlanders eindigde de
horizon bij de gemeentegrens, van ‘dé sociale geschiedenis’ was dan ook geen sprake, sociale geschiedenis was
in eerste instantie lokale geschiedenis.Gemeenten waren nog grotendeels zelfstandig, waardoor het beleid in de
verschillende  streken  en  steden  sterk  kon  uiteenlopen.  Ook  de  arbeidsmarkt  was  sterk  lokaal  of  regionaal
bepaald.

Landelijk voorvechter van het socialisme was Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919), secretaris en al snel
de leider van de in 1881 opgerichte Sociaal- emocratische Bond. Domela Nieuwenhuis verspreidde zijn ideeën
via Recht voor Allen, het orgaan van de sociaaldemocratie in Nederland, dat soms een oplage had van 45.000
exemplaren en zelfs enige tijd als dagblad verscheen. In één van de eerste nummers constateerde hij dat Twente
nog ‘een onbebouwde akker’ was voor de socialisten. In 1884 kwam Domela Nieuwenhuis naar Enschede. Een
zaal huren om socialistische propaganda over Enschedeërs uit te storten, lukte niet, maar hij was wel aanwezig
bij een bijeenkomst van het  Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond, de keurige concurrent van de meer
strijdvaardige SDB. Domela vroeg het woord en hield zijn verhaal, dat veel indruk maakte op de aanwezigen.
Enschede was rijp voor de beloofde betere tijden. Op 2 augustus 1885 hield de SDB een eerste vergadering in
Enschede, ’s avonds om acht uur in het volkscafé Meyran. Domela Nieuwenhuis hield een rede rond de vraag:
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Wie zijn  de  dieven?  Gerrit  Bennink  (1858-1927),  een  adept  en  goede  bekende  van  Domela  Nieuwenhuis,
aanstichter  van  de  staking  bij  Stroink  en  Scholten  in  1886,  beschreef  in  de  gezwollen  taal  van  de  rode
voorvechters  hoe hij  die  avond had  beleefd:  ‘In  de stampvolle  zaal  luisterden  de Enschedese  slaven  schier
ademloos naar het voor hen vreemde geluid. Bij ’t vele dat hun vreemd en vaag leek werd hun zaak duidelijk: dat
zij al arbeidende arm bleven, terwijl hun meesters steeds rijker werden. Dat vereenigen, machtsvorming de eerste
voorwaarde was om het private eigendom, de bron van diefstal, in gemeenschappelijk bezit te brengen, moge
voor de meeste aanwezigen dien avond een probleem zijn geweest, zij voelden de trillingen van het nieuwe licht
brekende door den donkeren nacht waarin ze tot heden hadden geleefd. De oproep, zich als schepper van den
onmetelijken rijkdom dezer aarde, meester en geen slaaf te gevoelen, deed de harten van deze goedmoedigen
sneller kloppen.’ Bennink was een Hengelose textielarbeider, die in 1882 voor de SDB had gekozen en zijn
Brieven uit Twenthe publiceerde in Recht voor Allen. Zijn bijnamen waren Rooie Bennink en Pokkel Bennink,
naar zijn ideeën en zijn gebochelde rug, het gevolg van een  bedrijfsongeval in een Hengelose textielfabriek. Hij
werkte na zijn ongeluk als portier bij de Nederlandsche Katoenspinnerij in Hengelo. Na een rede van Bennink in
Hengelo  waarschuwde  spinnerijdirecteur  R.A.  de  Monchy  zijn  personeel  voor  het  bezoek  aan  de  tweede
vergadering. ‘Spuwt niet in de bron, die Uw leven onderhoudt, want de fabriek is voor allen en allen zijn voor de
fabriek.’  Na  zijn  tweede  optreden  werd  Bennink  in  1883  ontslagen.  Hij  vond  werk  als  timmerman  bij  de
Gistfabriek  van  Van  Marken  in  Delft.  Twee  jaar  later  keerde  hij  terug  naar  Twente,  waar  hij  zich  als
horlogemaker  vestigde.  Hij  was  de  meest  invloedrijke  van  alle  propagandisten  die  Twente  lange  tijd  heeft
geleverd. Eén van de actieve leden van de Enschedese afdeling van de SDB was Jan Groothuis, wever bij Van
Heek & Co., die in  Recht voor Allen de lezers vertelde over het leven van de textielarbeiders in Enschede. In
oktober 1885 was hij ontslagen, met een getuigschrift dat zijn patroons niets op zijn werk of gedrag hadden aan
te merken. Gezien de afkeer van de heren firmanten van het socialisme is het zeer waarschijnlijk dat Groothuis
zijn ontslag had te danken aan zijn toespraak tijdens een vergadering op 17 oktober 1885. Daar lichtte hij het
ontwerp van een nieuwe wet op de Kinderarbeid toe en keerde zich tegen burgemeester Tjeerd van der Zee die
de inleiding had verzorgd. Van der Zee was het niet eens met het voorstel van de minister kinderen onder de
veertien jaar niet meer te laten werken. Als deze wet werd aangenomen, zouden er volgens hem in Enschede
ruim driehonderd kinderen als nietsnutten rondlopen. Of er moesten maatregelen worden genomen, zodat ze tot
hun veertiende  jaar  naar  school  konden.  Van der  Zee  meende dat  een  kind van  twaalf  veel  oplettender  en
gehoorzamer was dan ouderen en dat de jongens en meisjes van die leeftijd eerder de handigheid te pakken
kregen.

De katholieke arbeiders in Twente verenigden zich aan het einde van de negentiende eeuw in vakorganisaties.
Ook zij waren onder de bekoring geraakt van het socialisme, dat immers verlossing beloofde tijdens het aardse
bestaan, in plaats van daarna. Hendrik Engels, leerling van Ariëns, schreef later daarover:

Nog zie ik Domela de zwarte manen schudden, nog voel ik de geestdrift die hij wekte met  zijn bezielend woord,
waarin hij toch zo echt waar en zo begrijpelijk voor ons, onze ellende  schandelijk noemde. Vele Katholieke
Werklieden zijn een tijdlang meegesleept, tot het Socialisme zich in zijn ware gedaante vertoonde, dat is: vóór
alles anti-clericaal.

Hendrik Engels (1869-1940) had op z’n twaalfde de kosteloze R.K. Jongensschool in Enschede verlaten om als
leerling-wever in de fabriek te beginnen. Vanaf het begin steunde hij zijn leermeester Ariëns bij diens pogingen
een  (inter)confessionele  arbeidersbeweging  tot  stand  te  brengen,  tegenover  de  groeiende  aanhang  van  de
socialistische vakorganisaties. De broer van zijn vrouw, Jan (Johannes) Brinkhuis (1860-1938), wever bij Van
Heek & Co., zoon van een boer en thuiswever in Lonneker, werd de voorman van de katholieke vakbeweging in
Enschede. Brinkhuis uitte felle kritiek op de werkgevers, vooral omdat hij het verwijt van de socialisten niet kon
verdragen dat hij niet vooruitstrevend genoeg was. Hij inviteerde in het kader van een verkiezingsbijeenkomst
zelfs Adolf Daens (1839-1907), priester in Aalst (België), lid van de Christene Volkspartij, die de geschiedenis is
ingegaan  door  zijn  strijd  voor  verbetering  van  de  levensomstandigheden  van  de  arbeiders.  Brinkhuis  had
aangekondigd bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1901 niet op de katholieken, maar op de socialisten
te  stemmen.  Daens  was  in  België  met  de  socialisten  samengegaan,  wat  hem zeer  kwalijk  werd  genomen.
Herhaald had hij verklaard dat het Daensisme de beste bestrijding van het socialisme betekende en nu kwam hij
dat standpunt zelfs in Nederland uitdragen. Hij vond het van het grootste belang dat overheid en kerk de sociale
wantoestanden erkenden. In België, maar ook in Nederland, zagen de geestelijke wereld en het wereldlijke gezag
de  problemen  wel,  maar  ze  pakten  ze  niet  aan;  met  wat  liefdadigheid  schoven  ze  volgens  Daens  de
verantwoordelijkheid van zich af. Maar de toehoorders in Enschede waren teleurgesteld. Geen revolutionaire taal
tegen de kerk, zoals de socialisten verwachtten, maar een gedragen katholieke preek kregen ze te horen. Daens
spuide  zelfs  kritiek  op de  in  zijn  ogen  valse  leer  van  het  socialisme.  In  Enschede  werd  overigens  niet  de
katholieke kandidaat P.J.M. Aalberse gekozen, maar de socialist H.H. van Kol, die zeshonderd stemmen meer
vergaarde. Brinkhuis was lid van de vakorganisatie  De Voorzorg, die voor de patroons geheim gehouden was,
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maar door alle wevers van Van Heek & Co. werd gesteund. Binnen een jaar na de oprichting in 1888 ging De
Voorzorg op in de neutrale  Wevers- en Spinnersbond Vooruit,  die zich aansloot bij de SDB.  Vooruit  kwam
echter omstreeks 1890 steeds sterker onder invloed van de socialisten, reden waarom Brinkhuis de vereniging
verliet en zich aansloot bij de niet onder geestelijk gezag staande Twentse R.K. Arbeidersvereeniging van Ariëns.
De kapelaan,  die probeerde katholieken los te weken uit  Vooruit  om lid te worden van zijn RKAV, haalde
Brinkhuis c.s. over met de belofte dat van klerikale inmenging geen sprake zou zijn: ‘Richt een eigen katholieke
groep op. Bepaalt daarin de houding die gij wilt aannemen als vrije mannen.’ Ariëns wilde met zijn organisatie
de  godsdienstige  en  maatschappelijke  belangen  van  katholieke  arbeiders  bevorderen  en  hen  tegelijkertijd
vrijwaren  van  anti-christelijke  socialistische  invloeden.  Ariëns  zag  in  dat  een  standsorganisatie  met  deze
voornemens de katholieken niet zou weghouden van het socialisme, daarom richtte bij in januari 1891 ook een
vakorganisatie  op met  een  stakings-  en  ondersteuningskas  voor ziekte  en werkloosheid,  de  R.K.  Twentsche
Fabrieksarbeidersbond St.Severus. Jarenlang was Brinkhuis een lastige bondgenoot van Ariëns, die niet goed
kon  tegen  diens  voortdurende  vitten  en  mokken.  Op  een  vergadering  riep  de  kapelaan  eens  uit:  ‘Als  die
tegenstand niet ophoudt, moet ik de aartsbisschop vragen om geen adviseur meer te hoeven zijn.’ Maar met de
RKAV ging het goed; op 3 juli 1891 zag de strijdvaardige priester zevenhonderd man verschijnen op de eerste
jaarvergadering in Enschede, als een katholiek antwoord op de 1 Mei-viering van de socialisten in Hengelo
waaraan half Twente had deelgenomen. Het belang van het gezamenlijk optrekken van de arbeiders zag Ariëns
zo:  ‘Neen,  wij  beminnen  de  arbeidersbeweging  niet,  omdat  zij  een  borstwering  is  tegen  het  ongelovige
socialisme, maar om haar zelve, om het heilige recht van haar kamp. Elke slavenketen die verbroken wordt, elke
dienstbaarheid die verzacht wordt, elk recht dat erkenning vindt, is toch eigenlijk een hulde aan God.

Abraham Kuyper: ‘Sociale kwestie is zedelijk vraagstuk’.  De protestante arbeiders in Enschede hadden zich in
1877 al verenigd in de christelijke textielarbeidersvereniging  Patrimonium,  die streefde naar verzoening van
kapitaal en arbeid en met een beroep op de bijbel stakingen afwees. Patrimonium liep politiek aan de leiband van
Abraham Kuyper (1837-1920), de voorman van de antirevolutionairen in Nederland. Kuyper meende dat ‘de
christelijke religie […] schier voor alle onderdeelen óók van de sociale quaestie een vast uitgangspunt stelt, van
waaruit  de concrete oplossing voor elk vraagstuk moet beproefd’.  De sociale kwestie was volgens hem een
zedelijk  vraagstuk  met  een  ‘stoffelijke’  en  een  ‘geestelijke’  kant.  Werktijden,  rechtsbescherming,
arbeidsverzekeringen en lonen behoorden tot de eerste groep, de geestelijke aspecten waren alcoholmisbruik,
prostitutie, loterij en kansspel, en niet in de laatste plaats ook het onderwijs aan arbeiderskinderen. In 1896 ging
Patrimonium samen met onder meer Sint.Severus  verder als de Twentsche Christelijke Vakbond Unitas. Vanaf
1900 werd deze regionale bond een nationale organisatie, de Nederlandsche Christelijke Textielarbeidersbond
Unitas; deze behoorde in 1900 tot de oprichters van het CNV, het Christelijk Nationaal Vakverbond.

Brinkhuis en Ariëns waren de twee hoofdrolspelers in de eerste grote staking in Enschede, in de eerste helft van
1890. Ontevreden arbeiders gingen in het offensief, helder en klaar hadden ze hun eisen geformuleerd. Gevreesd
werd dat de aankondiging van een loonsverlaging bij de invoering van een nieuw weefseltype het begin was van
verder verslechterende arbeidsvoorwaarden. Het spel begon op 27 februari 1890. Jonge arbeiders van Ter Kuile
en Morsman hadden ’s  ochtends vrijaf  gekregen  voor de loting voor militaire  dienst,  maar  moesten wel  ’s
middags weer gewoon aan het werk. Eén van hen was de wever Roskamp, die ’s ochtends te diep in het glas had
gekeken en dronken de weefzaal  binnenkwam. Hij kreeg woorden met zijn touwbaas.  De volgende morgen
ontdekte hij dat de spoelen van zijn weefgetouw waren afgenomen; hij kon naar huis, hij was ontslagen. Het
vertrek  van Roskamp was voor zijn  collega’s  aanleiding voor een solidariteitsactie.  Niet  alleen moest  deze
terugkomen, de arbeiders wilden ook hoger loon, afschaffing van in hun ogen onbillijke boetes, beter garen en
minder lange wachttijden. Eerst weer aan het werk, dan praten, besloot de directie. De arbeiders wilden echter
eerst overleggen, hun grieven moesten eerst worden weggenomen. De directie weigerde voor de tweede keer,
maar de stakers hielden voet bij stuk. Drie maanden lang zou het conflict gaan duren. Al snel tekenden zich twee
partijen af. Enerzijds de stakers en de bonden, anderzijds de fabrikanten en de FVE, die steun kregen van de
lokale en regionale media die gewend waren de oren te laten hangen naar de werkgevers, en van burgemeester
Van der Zee. Op zondag 8 maart gaf Van der Zee een proclamatie uit, waarin hij alle arbeiders die wel wilden
werken  geruststellend  aanspoorde:  ‘Gaat  werken,  want  er  zal  voor  u  gewaakt  worden.’  Wie  rust  en  orde
verstoorde en iemand belemmerde in zijn vrijheid van handelen, zou streng worden aangepakt en strafrechtelijk
vervolgd. Op 16 april beloofde Van der Zee de gemeenteraadsleden dat hij alles in het werk zou stellen om orde
en rust te handhaven. Maar hij moest wel even kwijt dat de problemen al lang zouden zijn opgelost, als er achter
de staking niet enige raddraaiers stonden die ‘zelf het hardst om vrijheid schetteren en schreeuwen’, en daarbij
anderen die wel wilden werken, de toegang tot de fabriek beletten. Herman Blijdenstein, loco-burgemeester en
oudste  wethouder,  karakteriseerde  Van  der  Zee  ruim  een  maand  later  als  een  krachtige  man,  die  ‘bij  het
hooghouden van het gezag doet […] denken aan de flinkheid en doortastendheid van onze Pruisische buren.’ De
burgemeester  hield  niet  van  halve  maatregelen.  Hij  riep  de  schutterij  onder  de  wapenen,  trommelde  een
politiemacht op en vroeg om bijstand van 128 soldaten van het achtste regiment infanterie uit Deventer. Aan het
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hoofd van zijn troepen trok Van der Zee, die in de Atjeh-oorlog op Sumatra als tweede luitenant had gediend,
dagelijks naar het ‘slagveld’. Twee jaar geleden had  Recht voor Allen  hem op grond van zijn optreden bij de
staking bij  Jannink afgeschilderd  als  ‘de slavendrijver  Van der  Zee  in  de slavenkolonie Enschede’.  Om de
staking te breken verbood de burgemeester volksoptochten en samenscholingen van meer dan vier personen,
ontbond  hij  vergaderingen  waar  slecht  over  fabrikanten  werd  gesproken  en  sloot  cafés  waar  arbeiders
bijeenkwamen. Toen de vrouw van een kroegbaas Van der Zee vroeg, waar zij en haar kinderen nu van moesten
leven, baste hij: ‘Wat kunnen mij jouw kinderen verdommen!’ Het niets en niemand ontziende optreden van Van
der Zee was voor Domela Nieuwenhuis reden in de Tweede Kamer een interpellatie te houden. De burgemeester
heerste volgens hem oppermachtig en liet zijn ambtenaren doen wat hij wilde. Domela Nieuwenhuis betwijfelde
of Van der Zee wel goed bij zijn verstand was. Er werden tal van pogingen gedaan om de staking te beëindigen,
vooral de confessionele vakbonden wilden dat ieder weer snel aan het werk ging. Maar de fabrikanten gaven niet
toe.  Op  6  mei  kwamen  vertegenwoordigers  van  Patrimonium  en  de  RKAV  bijeen  voor  een  laatste
verzoeningspoging. De enige eis was dat de ontslagen stakers weer in dienst werden genomen. Maar de volgende
dag verwierpen de fabrikanten het voorstel onder het motto ‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden’. De
partijen stonden ‘als muren’ tegenover elkaar, de patroons ‘zien uitsluitend de gezagskwestie en stonden daarom
op hun stuk’.

Op  8  mei  besloot  de  gemeenteraad  drieduizend gulden  te  fourneren  voor  versterking  van  de  politie  en  de
volgende dag kondigde de FVE de algemene uitsluiting aan. Deze maatregel, bekend geworden als Het Twentse
Stelsel, zou jarenlang een doeltreffend strijdmiddel blijken om een staking te breken. Het was duidelijk dat beide
partijen het  hard wilden spelen. Voor ondernemers  met grote voorraden kon een staking overigens ook een
uitkomst  zijn,  want  de  arbeiders  kregen  dan  geen  loon  waardoor  de  variabele  kosten  daalden.  Voor  de
vakbeweging  ging  het  om erkenning;  voor  de  werkgevers  stond het  traditionele  gezag  op  het  spel.  In  een
vergadering met burgemeester Van der Zee en commissaris Geertsema besloten de werkgevers om vanaf 4 mei
alle fabrieken twee dagen in de week te sluiten, en vanaf 18 mei een hele week, tot de staking was opgeheven.
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 mei sloten de textielfabrieken, ongeveer vierduizend arbeiders stonden op straat. Op
aandringen van Ariëns besloten de stakers weer aan het werk te gaan. Ariëns kwam door zijn optreden in een
moeilijke situatie. De socialisten beschouwden hem als een verrader en de werkgevers volgden hem argwanend
bij zijn sociale strijd. Geloofsgenoten en een deel van de katholieke geestelijkheid vonden zijn bemoeizuchtige
optreden  niet  passend  voor  een  priester.  Zijn  houding  stemde  niet  overeen  met  de  visie  van  de  hoogste
geestelijken in het land, die de strijd liever wilden uitvechten in een door de clerus gesteunde standsorganisatie.
Een katholieke, wat onafhankelijker vakorganisatie was minder controleerbaar en dus ongewenst. Paus Leo III
zou in mei 1891 in zijn encycliek  Rerum Novarum de wereld laten weten, dat geloofsverdieping de oplossing
was voor de sociale nood en standsorganisaties onder kerkelijke supervisie aanbevelen als weermiddel tegen
socialistische goddeloosheid. Uiteindelijk moest Ariëns boeten voor zijn strijd in Twente. Op 20 mei 1901 werd
hij verbannen naar het Gelderse Steenderen; hij moest anderen vragen waar in  Nederland hij dat dorp moest
zoeken. Heel anders zou het leven van G.J. van Heek verlopen.

Gerrit Jan van Heek, fabrikant, politicus en landman. Gerrit Jan van Heek, de vader van Jan, was het tiende kind
van Helmich van Heek, firmant van H.J. van Heek & Zoonen, en Maria Geertruid ten Cate (1794-1837). Zijn
moeder,  die  bij  zijn  geboorte  overleed  heeft  hij  dus nooit  gekend.  Toen Gerrit  Jan nog geen  tien jaar  was
overleed ook vader Helmich, in 1847. Zijn oudere broers en zusters voedden hem op. Vooral Hendrik Jan, de
oudste van de broers die 23 jaar met Gerrit Jan verschilde, ontfermde zich over hem en nam in feite de vaderrol
over.  Enschede was  een  knus en  rustig  plattelandsstadje,  rondom de oude Romaanse  stadstoren,  binnen  de
middeleeuwse grachten en wallen. Iedereen kende iedereen  in de kleine gemeenschap.  Na de lagere  school
volgde Gerrit Jan de Latijnsche School. Kinderen van industriëlen in de stad bezochten deze school, want die
had de klassieke talen de ‘Hoogduitsche talen’, de Engelse taal, wiskunde ‘en hetgeen verder tot eene beschaafde
opvoeding behoort’ op het lesprogramma staan. Daarna vertrok Gerrit Jan, samen met zijn stadgenoten Willem
Joan Blijdenstein en Benjamin Willem Blijdenstein naar het Atheneum in Deventer, de ‘voortzetting der eens
beroemde school van Alexander Hegius en zekere humanisten in de oude IJsselstad’, zoals Jan van Heek met
ingehouden trots – Hegius zou
immers een Van Heek zijn geweest – vertelt.  Het valt te betwijfelen of zijn vader het in Deventer wel naar zijn
zin had. Hij werd door de patricische families niet geaccepteerd, als zoon van Twentse nieuwe rijken, en kon
geen lid worden van de Sociëteit. Zijn vakopleiding kreeg Gerrit Jan tenslotte aan de Webeschule in Mülheim.
Vaak trokken Willem Joan Blijdenstein en hij tussen 1857 en 1859 langs diverse cotton mills in Lancashire, om
daar  de  praktijk  van  de  textielindustrie  te  beleven  en  kennis  te  nemen  van  de  nieuwste  technische
ontwikkelingen. Met de beide Blijdensteins bleef Gerrit Jan zijn leven lang bevriend. Gerrit Jan trouwde toen hij
23 jaar was, op 24 mei 1861, met Julia Blijdenstein (1836-1867), die twee jaar ouder was. Julia was lichamelijk
niet sterk en haar krachten namen snel af, doordat ze binnen de eerste vijf jaar van hun gelukkige huwelijk vijf
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kinderen kreeg. Eind 1865 schonk zij het leven aan een tweeling, Julia en Willem Helmig. ‘Het is meer geweest
dan Moeder kon dragen’,  aldus Jan, zij overleed op 11 maart  1867. Twee jaar later, op 10 december 1869,
hertrouwde  Gerrit  Jan met  de  Duitse  Christine Friedrike  Meier  (1842-1920),  één  van  de  drie  dochters  van
Gerharde Agnese Aleida Nordbeck en Ludwig Arnold Meier. ‘Zowel de Meiers als de Nordbecks hebben de
vroegere graven,  later  vorsten van Bentheim,  in verschillende ambten gediend’,  schreef  Jan niet zonder een
zweem van trots op deze afkomst in zijn memoires  Gerrit Jan en Christine kregen acht kinderen. Jan van Heek
was de vijfde zoon van Gerrit Jan. Na de komst van de laatste, Arnold, in 1882 telde het gezin dertien kinderen,
‘niet  zo  heel  zeldzaam  voor  die  dagen’,  aldus  Jan.  ‘Ik  herinner  mij  hoe  lang  onze  tafel  was,  hoeveel  er
voorbereid  en  opgediend  moest  worden  en  hoe  dat  toch  alles  liep.Hoe  de  een  voor  de  ander  inschikte  en
behulpzaam was.’

Maakte Hendrik Jan Van Heek & Co. in de eerste tien jaar van haar bestaan de fabriek tot de grootste van
Enschede,  Gerrit Jan legde daarvoor de organisatorische en technische basis. In 1872, na het overlijden van
Hendrik  Jan,  werd  hij  de  eerste  firmant,  voortaan  bijgestaan  door  twee  nieuwkomers,  Helmich  van  Heek
Hermanszoon (1845-1902) en Bram Ledeboer (1842-1897) die al sinds 1864 bij  de firma werkte.Gerrit  Jan
probeerde een zorgzame werkgever te zijn voor zijn personeel. Daarom liet hij aan de Zuiderhagen in Enschede
het Van Heekbad bouwen, de eerste overdekte bad- en zweminrichting in Nederland, die in 1892 werd geopend.
Op vaste dagen mochten arbeiders er gratis zwemmen en douchen, op de andere dagen konden arbeiders van
andere fabrieken en stadgenoten er terecht; de entreeprijs was een dubbeltje. Gerrit Jan hield bij de feestelijke
opening een toespraak, waarin hij uitvoerig inging op de bouw en de inrichting van het bad. Van Heek hoopte
dat zijn initiatief zou bijdragen aan het verbeteren van de verstandhouding tussen werkgevers en werklieden, al
realiseerde hij zich wel dat door voorzieningen als dit badhuis de sociale kwestie niet werd opgelost. Van Heek
had het idee voor dit bad gekregen na een gesprek met de arts S.Coronel sr. Deze was verbaasd dat in Enschede
wel veel was gedaan om de arbeiders te ontwikkelen en om ze ontspanning te bieden, maar nog niets voor hun
gezondheid, door hen de gelegenheid te geven zich behoorlijk te wassen.

Gerrit Jan van Heek was een patriarchale ondernemer. Dat kwam ook tot uiting in de feesten van Van Heek &
Co. Omdat één van de drie textielarbeiders in de stad bij deze firma werkte, waren het echte volksfeesten. Eén
van de meest uitbundige was het zilveren huwelijksfeest van Gerrit Jan en Christine, gevierd op 13 juli 1895 in
het Volkspark. De festiviteiten begonnen met de optocht van de arbeiders van de fabrieken van Van Heek, ‘in de
volgende  rangorde’,  zoals  het  uitvoerige  programma aankondigde:  Oude  Weverij,  Spinnerij  Kremersmaten,
Spinnerij  Noorderhagen,  Nieuwe  Weverij,  Weverij  Kremersmaten,  Nieuw  Engeland,  Boekelosche
Stoombleekerij en Fabriek Kortesteeg. Elke fabriek sloofde zich uit om zo origineel mogelijk voor de dag te
komen. De lange stoet trok langs het Van Heekhuis en het ernaast gelegen hoofdkantoor van Van Heek & Co.
naar  het  Volkspark. De arbeiders  konden hier de hele middag een glas  bier  drinken,  melk en koffie waren
verkrijgbaar tot 6 uur, tussen 4 en 5 uur kregen de rokers een sigaar van de baas, voor de geheelonthouders was
er  limonade.  Volksspelen  vormden  de  hoofdmoot:  mastklimmen,  boegsprietlopen,  tonsteken,  turfrapen,
stroophappen,  zaklopen,  hardlopen  met  hindernissen  voor  meisjes.  Onderwijl  bliezen  en  trommelden  de
muzikanten van de Schutterij, ze eindigden met een vrolijke potpourri van volkse wijsjes. Om half 5 begon een
optreden van een goochelaar met komisch talent op een vlot in de vijver van het park. Hij eindigde met een
‘komieke voordracht’ over professor Knabbelkopf van Krabbendam. ’s Avonds om 8 uur barstte het bal los, in
beide zalen, geopend met een polonaise, waarna polka’s en walsen klonken.

In 1890 begon een nieuwe fase in het bestaan van Van Heek & Co., gekenmerkt door een uitbundige bloei. Van
Heek & Co. was met 2.639 arbeiders in 1910 de grootste industriële onderneming van Nederland. In de jaren
tussen 1895 en 1915 had de onderneming het terrein tussen de Noorderhagen en de Parallelweg volgebouwd met
op en naast elkaar staande fabrieken, loodsen en gebouwtjes in de meest verschillende stijlen en typen.

De ondernemers sponnen natuurlijk ook garen bij deze economische expansie, hun vermogens groeiden sneller
dan de industrie. Veel ondernemers – als George van Beuningen in Rotterdam en de familie Kröller-Müller op
de Veluwe – besteedden hun miljoenen aan hun kunstverzameling. Twentse textielfabrikanten zochten het vooral
in  grond,  om  te  ontginnen,  of  om  er  een  fraai  landhuis  neer  te  zetten.  Van  oudsher  bezaten  Enschedese
textielfamilies landerijen en in deze jaren van zakelijke voorspoed leek hun streven naar grondbezit uit te groeien
tot een ware landhonger. Die kon snel worden gestild, omdat rondom het stadje waar ze woonden, veel woeste
gronden tegen  lage  prijzen te  koop waren.  Ze  zagen  hun bezittingen  als  een verstandige  geldbelegging;  ze
vonden vertier en rust in het leven op het platteland en
ontspanden zich tijdens de jacht  over velden  en weiden.  Grote oppervlakten  woeste grond zetten ze om in
landgoederen, andere stukken grond ontgonnen en verpachtten ze. Hun gewassen verkochten ze; verschillende
fabrikanten waren lid van de Lonneker Boerencoöperatie. Ook Gerrit Jan van Heek verwierf in de omgeving van
Enschede vele landerijen. In 1865 kocht hij het, aan het Hof te Boekelo aansluitende, 25 hectare grote landgoed
’t  Stroot.  Dertig  jaar  later,  in  1895,  breidde  hij  zijn  grondbezit  uit  met  Het  Lankheet  en Assinkslanden  in
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Haaksbergen, totaal 2300 hectare. Hij hield oprecht van het boerenleven. Oudste zoon Jan Bernard van Heek
over zijn vaders voorliefde voor de landbouw: ‘Geen zomer- of herfstmorgen, wanneer Vader niet naar zijne
koeien in `de weide gaat,  of omziet naar zijne rogge,  zijne aardappelen, knollen, knolrapen of bieten. Geen
avond bijna, of hij inspecteert een zijner vele vloeiweiden. Hij trotseert weer en wind om Beckum, Boekelo of
het Lankheet te bezoeken.’Naast landbouw had ook veeteelt Gerrit Jan’s grote interesse; hij handelde in koeien
en paarden. Hij werkte kennelijk met succes aan veredeling van rassen, zoals zoon Jan betoogde:‘Degenen, die
den schralen veestapel van het Oosten des lands voor 1890 gekend hebben, zullen zich nog herinneren welk een
belangrijke  stoot  ter  verbetering daarvan  van Vaders  voorbeeld  uitging.’  Voor het  ontginnen  hanteerden  de
fabrikanten-boeren de Oost-Vlaamse methode. Nadat de grond was verdeeld in bedden van vijf tot zes voet,
doorsneden met riolen of greppels, ging de ploeg erdoor. Dan werd brem gepoot die de losse zandbodems meer
vastigheid  gaf,  zodat  er  achtereenvolgens  aardappelen,  rogge  en  vlas  konden  worden  verbouwd.  De
textielondernemers  Gerrit  Jan van  Heek,  Albert  Jan  Blijdenstein  en  Bram Ledeboer  waren  pioniers  van  de
ontginningen in Twente. Gerrit Jan bestudeerde in Duitsland samen met Blijdenstein bevloeiingsmethoden en
gold  in  Nederland  als  een  deskundige.  In  1880 paste  hij  –  voor  het  eerst  in  Nederland  –  de  zogenoemde
Vincentse  methode  toe  op  een  terrein  van  36  ha  in  Boekelo.  Het  door  de  beken  uit  de  stad  aangevoerde
afvalwater liet hij vijf tot zes keer over de weiden stromen, de meststoffen bleven achter op het land. Maar een
groot succes bleek dat niet te zijn. Om zijn deskundigheid werd Gerrit Jan – ook als lid van de Eerste Kamer –
op 5 mei 1893 echter benoemd tot voorzitter van de staatscommissie die moest onderzoeken welke gronden in
Nederland voor bevloeiing in aanmerking kwamen, welke middelen daarvoor het beste zouden zijn en welke rol
de staat daarbij moest spelen. Dit onderzoek resulteerde in een rapport van bijna zeshonderd pagina’s, dat tot de
komst van de kunstmest een vraagbaak was voor iedereen die in Nederland met cultuurtechniek te maken had.

Gerrit  Jan  was  een  gepassioneerde  jager  en  met  een  Engelse  setter  of  pointer  in  zijn  nabijheid  vooral  een
succesvolle  jager  op  vliegend  wild.  Aan  het  einde  van  de  negentiende  eeuw  werd  hij  voorzitter  van  de
jachtvereniging Sint Hubertus in Enschede; de leden waren ‘heeren uit de stad’. Gerrit Jan had altijd het meeste
geluk, wanneer hij op vossenjacht ging. Daaraan dankte hij zijn bijnaam Vossen-Van Heek. De jachtvereniging
had een mooi jachtveld in de buurt van
Bentheim, De Brechte, bossen en een ongecultiveerd terrein, grenzend aan de Fürstliche Jagd van Bentheim.
Verhalen wilden dat hier meer vossen dan hazen liepen. Maar ook jaagde hij vaak met vrienden en ook met zijn
zoons in de uitgestrekte bossen en over de verspreide heidevelden van zijn landgoederen Het Lankheet en de
Assinklanden.  De  tocht  daarnaartoe  was  een  hele  onderneming,  want  de  straatweg  vanaf  Enschede  was
abominabel slecht. De jagers namen meestal het ‘schaddenspoor’, het treintje van Boekelo naar Neede, tot de
even
voorbij Haaksbergen gelegen halte Rietmole. Vanaf die halte was het nog veertig minuten lopen.

Voor  het  ontstaan  van  de  bijnaam  van  de  spoorlijnen  van  de  Geldersch-Overijsselsche  Lokaalspoorweg-
Maatschappij, het ‘schaddenspoor’, zijn diverse verklaringen. Schadden zijn
veenachtige zoden, drie tot vier vingers dik, bedekt met korte heide. Ze branden goed. Jan van
Heek had mooie herinneringen aan de treinen van de GOLS. ‘De lijnen liepen door den vergeten en stillen
Achterhoek en door de groote heidevelden, waar door de boeren “schadden” gestoken werden voor brandstof en
mestvorming. Men bedenke dat ik spreek van een tijd van vóór de kunstmeststoffen en vóór het bestaan der
Nederlandsche Heide Mij. Eenige twijfel aan het slagen der spoorwegonderneming was daarom gerechtvaardigd
en  van  daar  de  spottende  benaming.’  Maar  er  zijn  andere  verklaringen.  Veel  inwoners  van  Twente  en  de
Achterhoek verwachtten weinig van het treintje dat er moest komen, er zouden alleen wat schadden te vervoeren
zijn. Spoorlieden schertsten vaak: als de kolen van de trein op zijn, kan de machinist wat schadden uit de grond
steken en die als turf opbranden en zijn tocht vervolgen. Bij de opheffing van de lijn van Boekelo naar Hengelo
in 1936 vertelde de  Hengelosche Courant  dat de naam al bij de aanleg tot stand is gekomen. Het treintje liep
namelijk buiten Hengelo over de heidevelden van het Pruisische Veld. De herinneringen blijven, zoals Maupi
Staudt, machinist, dichter en liedjeszanger, rijmde bij de sluiting:

Duizenden en nog eens duizend
bracht gij trouw naar Boekelo,
weer terug naar Hengelo.
Zoo werd gij een deel van ’t landschap,
vastgegroeid aan het Twenteland.

Al op jeugdige leeftijd ging Jan met zijn vader en broers mee op jacht. Hij schoot vlug en goed. Hoewel hij de
jacht van zijn vader kritisch bekeek, vooral de drijfjacht op hazen, met spaniëls, keurde hij die af en vond het
merkwaardig dat zijn vader nooit het verkeerde daarvan had ingezien. Bij één van de eerste drijfjachten die hij
meemaakte, schoot hij een over de weg springende reebok neer, wat hem de bijnaam ‘de hertendoder’ opleverde.
Een jaar later liet hij met een vlug en welgericht schot een rekelvos sneuvelen. Vanaf zijn negende jaar hield Jan
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een in die tijd door jagers gebruikt boek voor jachtaantekeningen bij. Hij legde vast dat hij op 1 september 1883,
toen hij negen jaar was, voor het eerst een hele dag mee mocht op jacht. Zijn vader schoot dertien patrijzen die
dag, hij was de meest succesvolle jager van het gezelschap. Begin december 1885 verschalkte Jan zijn eerste
haas. Jan leerde het jagen vooral van zijn vader en van Rut, de huisman van ’t Stroot, die volgens hem ‘bij verre
het scherpst gezicht voor nazien, speuren en zien zitten’ had. Toen hij  dertien was, ging hij voor het eerst enkele
malen met een eenloopsjachtgeweer mee op de jacht en meldde trots het aantal dieren dat hij had geschoten. De
jaren  daarna  hield  hij  punctueel  bij  hoeveel  korhoenders,  fazanten,  patrijzen,  houtsnippen,  talingen,
watersnippen, hazen en konijnen hij had geschoten en in welk jachtveld, vaak op Lankheet, maar ook achter ’t
Stroot. Het vaakst raakt hij een haas. Onvergetelijk was voor hem de opening van de patrijzenjacht, elk jaar in
Heek, eind augustus. Met twee wilddragers van ’t Stroot vertrokken ze zondagmiddag al, per rijtuig naar de
familie Büscher, die bij de oude Romaanse kerk in Heek woonde. Goede herinneringen had hij aan de jachten in
het Duitse grensgebied, in de Grafschaft Bentheim en het Westfaalse land. Vooral de jachten op de onafzienbare
heidevelden in Hesepe,  waar in het  winterseizoen grote troepen wilde ganzen en korhoenders  zorgden voor
feestdagen voor jagers en de drijvers.

Het leeftijdsverschil  tussen de kinderen van Gerrit  Jan was groot.  De oudste,  dochter Marie,  en de jongste,
Arnold, door sportvrienden Atje genoemd, scheelden twintig jaar. Tussen de halfbroers en halfzusters bestond
enig standsverschil. Julia was een Blijdenstein, één van die doopsgezinde families in Twente die gewend waren
enige  allure  te  vertonen.  De  Blijdensteins  golden  als  de  deftigste  familie  van  de  stad.  Daarom  achtten  de
kinderen uit het eerste huwelijk zich wat voornamer dan de kinderen uit het tweede huwelijk, met de Duitse
Christine Meier,  die  velen veelbetekenend aanduidden als  ‘Christine oet  ’n Pruus’ Gerrit  Jan had door zijn
tweede huwelijk de ongeschreven regel ‘textiel trouwt met textiel’ geschonden; in de familie Van Heek was hij
één van de eersten. De kinderen uit het tweede huwelijk hadden met hun moeder een speciale, hechtere band, die
bij de jongens en meisjes uit het  eerste  huwelijk soms wrevel  leek op te roepen.  Maar Christine deed haar
uiterste best de verhoudingen en de sfeer in het gezin goed te houden. Wekelijks hield ze ‘zondagsvisites’ in het
Van Heekhuis of op ’t Stroot, hun buitenhuis in Twekkelo. Alle kinderen kwamen op zondag van half twaalf tot
één uur samen koffie drinken en bijpraten. Aan het Van Heekhuis bewaarde Jan waardevolle herinneringen. ‘Het
was geen pittoresk oud huis […]. Het was niet mooi, doch een zekere statigheid kon aan het huis niet ontzegd
worden. Vooral was dat het geval wanneer men de hooge stoep was opgegaan en daarna de vestibule, tegelijk
trappenhuis  met  zijn  witmarmeren  vloerbedekking  betrad.’   Rechts  van  de vestibule waren  de zogenoemde
‘mooie kamers’, die volgens de heersende gewoonten van die tijd bijna nooit werden gebruikt, de meubels waren
met hoezen overtrokken. In de woonkamer, aan de andere kant van de hal, speelde zich het alledaagse leven af.
Bij de haard stond de stoel van Vader Gerrit Jan, waarin hij elke avond de krant spelde. Die kamer, uitziend op
de kerk en het daarachter liggende marktplein, was Jan dierbaar. ‘Haard en kachel verdreven de koude, gas was
de verlichtingsbron en op de slaapkamers werd meestal van kaarsen gebruik gemaakt. Men kende het niet anders
en was er mede tevreden en gelukkig.’ Op winteravonden, wanneer het buiten koud en binnen gezellig was, las
zijn vader de kinderen vaak voor uit werk van Fritz Reuter, evenals Charles Dickens een lievelingsschrijver van
hem.  ‘In  hun  werk  zag  hij  gezonde  menschelijke  en  humane  begrippen  neergelegd.  Hij  apprecieerde  den
natuurlijken humor tot het laatst zijner dagen en hield deze voor aan een ieder, in tegenstelling van veel der
moderne zoo weinig opbouwende literatuur.’

Aan de Langestraat, tussen de Oude Markt en het stadhuis, woonden in die jaren veel Van Heeks die waren
getrouwd met telgen uit andere textielfamilies. Hun huwelijken pasten in de gewortelde traditie van endogamie,
het trouwen binnen de eigen kring: in Twente en vooral in Enschede trouwde textiel met textiel. De textieladel
vormde een klasse apart, de hoogste in de stad. Enschede was bovendien een geïsoleerde stad, contacten met de
rest van Nederland waren schaars, ook nog toen spoorlijnen Enschede verbonden met de buitenwereld. In het
Blijdensteinhuis, om de hoek van het Van Heekhuis, woonde Jan’s tante Geertruid van Heek
(1832-1912), een dochter van Jan’s grootvader Helmich van Heek, die was getrouwd met Albert Jan Blijdenstein
(1829-1896).  Hun  ouderlijke  huizen  lagen  op  enkele  tientallen  meters  afstand,  hun  families  hadden
vriendschappelijke en ook familiale contacten. De stadsbrand had ook het Blijdensteinhuis verwoest, maar het
werd herbouwd. In 1925, na het overlijden van Helmich Benjamin Blijdenstein, schonk zijn weduwe Margaretha
Hermina van Heek het aan de gemeente, die er overeenkomstig haar wens de Openbare Bibliotheek en Leeszaal
vestigde. Bij het bombardement van 22 februari 1944 werd de villa verwoest. Vier jaar later ging de nieuwe
bibliotheek open, nu in het Van Heekhuis. Aan de Langestraat 17 staat nog altijd het Roessinghhuis. In 1803 had
Hendrik  Jan Roessingh  (1781-1822)  hier  een  riante  stadswoning  gebouwd.  Hij  was  getrouwd met  Johanna
Berendina van Heek (1782-1863), een dochter van Hendrik Jan van Heek, een nicht dus van Gerrit Jan. In de
zomermaanden woonden de Roessinghs op het  landgoed ’t Stroot in Twekkelo, de buitenplaats die Jan van
Heek’s  vader in 1865 kocht. Het vuur van 1862 spaarde ook het  Roessinghhuis niet,  maar het  kon worden
herbouwd.  In  1881  werd  er  het  kantoor  gevestigd  van  de  bankiersfirma  B.W.  Blijdenstein  jr.,  de  latere

48



Twentsche Bank. In 1910 werd het Roesssinghhuis het hoofdkantoor van Gerh. Jannink & Zonen. Het brandde
in de Tweede Wereldoorlog af, maar werd gerestaureerd. Dicht bij de Grote Kerk stond ook het huis van de
familie Jannink. ‘De tuin daarvan grensde aan dien van het Van Heekhuis en zoo konden wij dagelijks naar
elkaar overloopen in de periode, toen de kinderen nog klein waren’, aldus Jan. Gerhard Jannink werd één van
zijn beste vrienden, samen bezochten ze dezelfde scholen en maakten samen diverse reizen. Gerhard trouwde
met Jan’s zuster Tini van Heek.

Jan ging naar de Eerste Openbare Lagere School van Enschede, Achter ’t Hofje, van meester H. van Braam. In
de zomer volgde hij, evenals zijn broertjes en zusjes, de ‘boerenschool’ in Twekkelo. Elk jaar in het begin van
juni  verliet  de  familie  namelijk  de  stad  om drie  maanden  door  te  brengen  op  hun landgoed  ’t  Stroot.  De
schoolgaande kinderen volgden dan lessen op het schooltje aan de overkant van de Twekkeler Esch, die bij ’t
Stroot hoorde. Om half negen ’s morgens vertrokken ze naar school, langs het Leussink-paadje of de weg langs
een korenveld over de es. ‘Om elf uur mochten we allen even naar buiten om ‘en masse’ een kleine behoefte te
doen en om 12 uur was de morgentijd afgeloopen. Bijna alle kinderen bleven voor het middaguur bij de school,
doch ’t Stroot viel nog juist binnen het bereik om daar aan de reeds gedekte tafel onze boterhammen te eten en
tijdig om één uur terug te zijn. De middag lestijd duurde van 1 tot 3 uur. […] Men kan zich dus voorstellen wat
een heerlijk vrij leven wij hadden in die zomermaanden.’ Op ’t Stroot, in de warme zomermaanden, tussen de
weiden en de bossen, ontlook bij de meeste kinderen van Gerrit Jan de liefde voor het landleven. Jan’s vader was
vooral een buitenmens, met een voorliefde voor zijn boerderij, de jacht als passie. In de zomermaanden op ’t
Stroot leefde hij zijn echte leven, zeker niet in de fabriek of op kantoor. De kinderen leerden in Twekkelo het
buitenleven  waarderen.  Ze  kenden  alle  vogels,  het  wild  en  vele  planten.Vaak  gingen  de  jongens  met  de
boerenjongens ‘schammommen’, vlinders vangen.

De meeste kinderen  van Gerrit  Jan kochten of  bouwden,  wanneer de zaken goed gingen,  een landhuis met
omringende gronden. De oudste dochter Maria (1862-1923), getrouwd met Ysaac van Delden, textielfabrikant in
Ahaus, was een echte natuurliefhebber. Ze hield van het buitenleven, van tuinieren, wandelen en jagen. Als jong
meisje vergezelde ze haar vader vaak op de jacht. Ysaac en Marie kochten mede daarom het landgoed Welp bij
Alstätte, even over de grens bij Buurse. Jan Bernard (1863-1923), Jan’s oudste broer, firmant van Van Heek &
Co., woonde na zijn huwelijk – op 20 juni 1900 in Hannover, met zijn Amerikaanse echtgenote Edwina Burr
Ewing  –  eerst  in  een  villa  aan  de  Noorderhagen  in  Enschede,  op  de  plaats  waar  tegenwoordig  het
Muziekcentrum staat. Al snel kocht Bernard grond in de buurtschap Rutbeek, ongeveer honderd hectare, waar hij
eerst een klein theehuisje bouwde. Het was de voorloper van het riante witte landhuis Zonnebeek, ontworpen
door  de  Enschedese  architect  Arend  Beltman  naar  voorbeelden  van  landhuizen  in  de  zuidelijke  staten  van
Amerika, die waren aangedragen door Edwina, die in Nashville Tennessee was geboren en getogen. Zonnebeek
verrees tussen 1905 en 1907 op de plaats van het vroegere erve Roorman, waarvan de waterput met het jaartal
1747 het  enige overblijfsel  is.  Zonnebeek prijkt  nog steeds achter  een weids grasveld,  tegen een decor van
bomen, dicht bij het Buurser Zand. Het is nu een ‘Verpoozingsoord van menschen van geestelijke distinctie, die
aan de erflater sympathiek zouden zijn geweest’, zoals de statuten van de door Jan van Heek in 1946 opgerichte
Stichting Edwina van Heek verklaren. Henny (Hendrik Jan Engelbert) van Heek (1864-1930), die aan het hoofd
stond van de Boekelosche Stoombleekerij, woonde vele jaren aan de Hondenkolk in het geboortehuis van Jan.
Hier werden de meeste van de negen kinderen van hem en Jet ter Kuile geboren. In 1911 vertrok de familie naar
het huis aan de Markt 21, waar oom Herman van Heek en later zijn weduwe hadden gewoond. ‘Met weids
uitzicht  aldaar  was  dat  […]  wel  een  verademing  na  21  jaar  gewoond  te  hebben  aan  de  vrij  nauwe
Oldenzaalsestraat.’ ‘Sterk geïnspireerd door de herinneringen aan ‘t Stroot bouwde Henny – nadat hij een deel
van  het  prachtige  oude  erve  Het  Teesink  in  Boekelo  had  kunnen  kopen  –  een  landhuis  dat  hij  had  laten
ontwerpen door architect  R. van der Woerd uit Enschede. Het huis is afgebroken. Het landgoed bestaat  nog
steeds en vormt het met landgoed De Weele een groot deel van het parkoers van de jaarlijkse Military Boekelo.
Julia (1865-1939) trouwde met Jan van Delden, een broer  van haar zwager,  die ook directielid was van de
Westfälische Jute Spinnerei & Weberei in Ahaus, even over de grens.Ze was anders dan haar oudere zus, had
weinig bijzondere interesses en klaagde vaak over haar gezondheid. Zij en haar man woonden in Ahaus. Volgens
Jan was het ‘één van die aardige doodeenvoudige en destijds vergeten plaatsjes in het mooie Westfalenland’,
maar  tante  Gijs,  de  weduwe van oom Herman,  had  eens gezegd:  ‘Ik  wol  er  nich dood liggen.’  De ‘meest
teruggetrokkene onzer broers, overhellende naar zwaartillendheid’, was Helmig (1865-1929), die gedurende een
lange periode met Henny aan het hoofd van de Boekelosche Stoombleekerij stond. Evenals Julia miste hij ‘de
liefde voor de natuur en de lust tot wandelen, die er bij ons allen zoo diep inzat’. Helmig, die getrouwd was met
Margaretha Jannink, een dochter van Egbert Jannink, zijn vader’s vriend en tijdgenoot, had vooral belangstelling
voor techniek. In 1900 was hij één van de eersten in ons land met een Franse auto. Jarenlang woonde de familie
aan  de  Hengelosestraat  tegenover  het  Schuttersveld.  Daarna  verhuisden  ze  naar  het  landhuis  De  Weele  in
Boekelo,  omstreeks  1911  gebouwd  onder  architectuur  van  Sam  de  Clercq,  een  architect  die  vaker  voor
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fabrikanten in Twente bouwde.  Het later enkele keren verbouwde landhuis wordt nu bewoond door Bernard van
Heek, een kleinzoon van Jan’s oudere broer Helmig.

Kinderen van Christine
Ludwig (1871-1931) was het eerste kind van Gerrit Jan en Christine, geboren in het huis aan de Hondenkolk. Hij
trouwde met Catherine van Heek,  een  kleindochter  van oom Herman,  dochter  van neef  Helmich van Heek
(1845-1902). Samen met Bernard werd hij firmant van Van Heek & Co. Ludwig’s verdiensten lagen vooral op
zijn  vakgebied,  de  ververij.  De  grote  uitbreidingen  die  nodig  waren  omdat  de  stukkenververij  en  de
dekenfabricage sterk groeiden, kwamen op zijn naam. Ludwig woonde met zijn gezin in de statige, maar wat
somber ogende villa aan de Hengelosestraat 40, die hij in 1902 liet bouwen door de architect Karel Muller. Deze
ontwierp in een eclectische stijl, met sterke neoclassicistische trekken, een huis als een Italiaanse villa, dat werd
gebouwd op de plaats van de vroegere directeurswoning van ’n Groot’n Stoom. In 1919 kocht de gemeente
Lonneker het pand en bestemde het tot gemeentehuis. Ook Ludwig trok naar buiten. Na de dood van de vader
van Catherine verhuisden ze naar De Kotten, een oud landgoed. Eind jaren vijftig is de villa afgebroken. Ludwig
van Heeks tweede vaderland werd Zuid-Tirol. Veertig jaar lang bracht hij er soms maanden achtereen door,
vooral in zijn Schloss Goyen, een uit de twaalfde eeuw daterend kasteel in Zuid-Tirol, aan de ingang van het
Naiftal. Lida (1872-1937) huwde met Willem Blijdenstein, later één van de hoofddirecteuren van de Twentsche
Bank. Ze woonden negen jaar in Londen, daarna aan de Herengracht in Amsterdam. In 1910 bouwden ze hun
Huis  te  Maarn,  naar  een  ontwerp  in  neoclassicistische  stijl  van  architect  Jan  Stuyt.  Het  verhaal  gaat  dat
Zonnebeek  model  heeft  gestaan  voor  deze  villa.  Na  Jan  (1873)  werd  het  gezin  Van  Heek  uitgebreid  met
Christine  Friedrike  (1875-1968),  Tini,  die  trouwde met  Gerhard  Jannink.  Na het  overlijden van  grootvader
Jannink erfden Tini en Gerhard de woning ’t Stokhorst, die in 1912 door de architect  Karel  de Bazel werd
verbouwd tot een kapitaal landhuis. De Bazel bouwde in die jaren meer landhuizen, misschien meer dan hem lief
was, maar ze behoren tot het allerbeste in Nederland. Originaliteit was niet de grootste kracht van De Bazel, al
zijn huizen lijken op elkaar, maar ’t Stokhorst viel buiten dit kader. In hoeverre schoonzuster Edwina hier een rol
speelde,  is  niet  bekend,  maar  onwaarschijnlijk  is  het  zeker  niet.  De  buitenkant  van  de  villa  in  Lonneker
onderscheidde zich namelijk door de witte muren en de sterke horizontale accenten, duidelijk onder invloed van
Amerikaanse voorbeelden. Jan’s jongste zuster Auguste (1878-1944) vormde in het gezin een itzondering. Ze
trouwde  niet  in  eigen  kring  en  bezat  geen  buitenhuis  of  landgoed.  Ze  woonde  na  haar  huwelijk  met
Oberregierungsrat Hermann Jungé in Duitsland, in de Gertrudengasse in Munster. Ze hadden elkaar in 1905
leren kennen, toen Hermann met een collega een bezoek bracht aan ’t Stroot. In de herfst van 1905 vroeg hij Gus
ten huwelijk, op een schildersatelier in Parijs waar ze werkte. Na het overlijden van haar man, die in de Eerste
Wereldoorlog sneuvelde, woonde Gus met haar dochters Riek en Sigrid in Haus Menchikov in Baden-Baden.
Bertha (1876-1960) trad in het najaar van 1907 in het Van Heekhuis in het huwelijk met Jan Jordaan, bankier bij
de firma Jordaan, Cohen en Wennink aan de Boulevard des Italiens in Parijs. ‘Wat Bertha’s leven vooral heeft
gekenschetst’, vond Jan achteraf, ‘is haar oneindige goedheid en gulheid tegenover personen en humanitaire en
kerkelijke instellingen’.

Bertha was mede door haar huwelijk een vermogende vrouw. Ze had dan ook vele landelijke
bezittingen in het Duitse grensgebied: Rodenberg, Harskamp, de Hof te Ohne, het kasteel  Welbergen en het
natuurreservaat Gildehauser Venne. Vooral Welbergen – dicht bij Ochtrup – was haar lief; vaak vertoefde ze er,
om in de omgeving te  schilderen.  De Wasserburg diende vele malen als achtergrond voor een  tekening of
schilderij. Op 22 maart 1929 had Bertha Haus Welbergen met het omliggende grondbezit gekocht. Ze liet het
huis restaureren en vooral op aandrang van broer Jan het archief ordenen. Dat was – vond Jan – een waardevol
bezit, omdat de geschiedenis van de Wasserburg teruggaat tot het begin van de veertiende eeuw. Gerrit Jan jr.
(1880-1958), de enige van de kinderen die op ’t Stroot werd geboren, was het jongere evenbeeld van zijn vader,
‘geene der broers heeft zoveel van de karaktereigenschappen georven’, aldus Jan. Met Jan en de jongste broer
Arnold leidde hij hun textielfabriek Rigtersbleek, waarbij hem vooral de techniek bijzonder interesseerde. Gerrit
was een hartstochtelijke jager, niet alleen in het Twentse en Achterhoekse land of in het Duitse grensgebied; zijn
jachtvelden zocht hij  ook in de Karpaten,  in Steiermark,  Noorwegen,  Zweden en in Canada, tot zelfs in de
Noordelijke IJszee. Hij woonde een aantal jaren alleen aan de Hengeloschestraat tegenover de vroegere herberg
Het Fortuin. Na zijn huwelijk met Jacoba ter Horst, in 1917, liet Gerrit Jan een eigen stadshuis bouwen, even
buiten de binnenstad, waarvoor hij Karel Muller als architect koos. Omstreeks 1920 werd hun nieuwe villa De
Wigwam gebouwd,  aan de Boddenkampsingel  40 in  Enschede,  tegenover  het  Van Heekpark,  een  statig  en
rechthoekig herenhuis.  Na 1920 kregen Gerrit  en Jacoba uit de erfenis  van zijn vader het  Lankheetbos,  het
Honeschbos en Mallem, die hij aaneensmeedde tot één gebied door de tussenliggende bospercelen, heidevelden
en weiden op te kopen en te ruilen tegen buiten het gebied gelegen percelen. Hier, aan de Gelderse grens, had
Gerrit Jan – Heer van Mallem – zijn buitenhuis, het Noorse chalet Lillesjoën, als herinnering aan zijn tochten
door het Noorse land. Arnold Helmich (1882-1972), nummer dertien en de jongste, genoemd naar zijn beide
grootvaders, gold als de grote sportman in de familie. Hij was bij PW (Prinses Wilhelmina) een sterke halfback,
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bekend en gevreesd om zijn kopballen. Bergbeklimmen was zijn tweede liefde.  Na een bezoek aan Zermatt
raakte hij verslingerd aan de bergen. Het liefst waagde Atje zich met zijn gidsen Filex en Heinrich Julen aan de
Alpentoppen boven de vierduizend meter. ‘Klimmen en dalen boven afgronden van vele honderden meters en
door huiveringwekkende “Kamine”  eischt  moed,  beheersching en doorzettingskracht’,  aldus Jan. Tijdens de
paasdagen in maart  1921 maakte Atje,  37 jaar,  op Huis Bergh kennis meteen meisje van 21, Welmoet van
Hoorn, een jonge vriendin van Annetje, de echtgenote van Jan. Enkele weken later, op 7 april, schreef Atje een
brief, waarin hij zijn broer meedeelde ‘zulks onder voorloopige geheimhouding’ dat Welmoet zijn vrouw werd.
Op 6 september 1921 trouwden ze, in de Haagse Duinoordkerk. Ze gingen op ’t Stroot en het Hof te Boekelo
wonen,  niet  helemaal  naar  de  zin  van  de  broers  en  zussen  die  het  landgoed  hadden  willen  bewaren  als
gemeenschappelijk familiehuis. Maar na veel soebatten was het Arnold gelukt iedereen over de streep te trekken,
maar de familie stelde wel de voorwaarde dat er niets aan het huis mocht worden veranderd. Maar daar kon
Arnold zich niet aan houden, ’t Stroot was een zomerhuis, zonder enig comfort voor de koudere maanden van
het jaar. Daarom liet hij in 1922 het huis ingrijpend verbouwen en uitbreiden, naar ideeën van de architect A.K.
Beudt, die met Karel Muller samenwerkte.

Jan van Heek en zijn broers en zussen waren als kinderen van de rijkste fabrikant  van Enschede in eenvoud
opgegroeid, vond hijzelf. Zo sloot hij de schets ‘van onzen familietak’ in zijn memoires af:

Wij allen, zonder uitzondering, zijn zeer bevoorrecht geweest. Wij zijn voortgekomen uit een milieu waar bij
groten voorspoed toch begrippen van eenvoud heerschten. Aan alles is, dank zij onzen ouders en hun voorbeeld,
een prachtige kans in de wereld gegeven.  Doch wanneer zij,  de kinderen, in de wereld slaagden, dan moet
vermeld worden, dat tijd en omstandigheden met hen waren.

Eenvoud is in dit verband een nogal relatief begrip. Jan doelde vooral op de voor hun kringen sobere leefstijl en
tijdsgebonden waarden, normen en standsbesef. Maar hij realiseerde zich ook, dat hij een bevoorrecht mens was,
als zoon van een zeer  vermogende textielfabrikant. Het ontbrak hem nooit aan iets. En zijn toekomst stond al
vroeg vast, evenals die van zijn broers: zij werden fabrikant. Al vroeg had vader Gerrit Jan hun bed gespreid,
voor ieder was er een firmantenplaats in een textielbedrijf, bij Van Heek & Co., of bij één van de twee nieuwe
bedrijven  die hij  oprichtte,  de Boekelosche  Stoombleekerij  en  G.J.  van Heek & Zonen,  later   Rigtersbleek
genoemd.  De  plannen  van  Gerrit  Jan  van  Heek  om  zijn  zonen  door  studie  en  praktijkervaring  naar  een
firmantenstoel in een Van Heekbedrijf te leiden, pasten binnen het systeem van het familisme. Dat is een wijze
van bedrijfsvoering waarbij het kapitalistische winststreven in dienst wordt gesteld van de bloei, het aanzien en
de continuïteit van de sociale positie van de familie van de  kapitaalbezitters. Het fenomeen familisme is gemunt
door de socioloog Fré van Heek, zelf een spruit uit de Enschedese textielfamilie, die de wetenschap boven het
textielvak had verkozen. De textielfabrikanten zijn volgens hem niet het prototype van de hoogkapitalistische
ondernemer,  die streefde naar ‘sublimering van de meest menschelijke gevoelens in het zakenleven’ en naar
persoonlijk succes, deze twee ‘psychische trekken zijn voor de Enschedese ondernemers niet typerend’. Hij zag
bij de Enschedese fabrikanten eerder een kapitalistisch familisme van agrarische oorsprong. Fré van Heek zag
een verband tussen dit familisme en het  ‘boerenerfrecht’, dat vooral in de Gelderse Achterhoek en Overijssel
zeker tot na de laatste oorlog bestond: de hoeve moest  in de familie blijven, de oudste zoon erfde.  Er was
volgens hem sprake van een ‘hechte locale traditie’. Fré van Heek citeerde Cato Elderink, ook een textieltelg:

Mij komt het steeds voor, dat er verband en overeenkomst bestaat tusschen het leven en de levensopvattingen in
het oud-Saksische huis en den geest, die heerschte in vele 19e eeuwse textielfirma’s in Twente.

Een essentieel verschil tussen het familisme en de geest van het hoogkapitalisme noemde de wetenschapper het
vasthouden van de Enschedese textielfabrikanten aan de juridische vorm van de VOF, de vennootschap onder
firma, tot het midden van de jaren dertig. Een eerdere omzetting in NV’s zou hen zeker acht miljoen gulden aan
belasting hebben bespaard.  Maar de ondernemers  wilden de leiding van hun bedrijven voor de toekomstige
generaties veilig stellen. Daar hoorde bij: alles met eigen geld financieren, geen geld van buiten aantrekken. En
geld was er voldoende. De firmanten van Van Heek & Co. waren de rijkste inwoners van Enschede. Gerrit Jan
zag tussen 1877 en 1912 zijn jaarinkomen stijgen van 31.500 tot 299.050 gulden. In 1902 verdiende hij bijna
twee ton in een jaar, terwijl het weekloon van een wever iets meer dan acht gulden bedroeg. Uitbreidingen en
deelnemingen  –  ook  de  bouw  van  de  nieuwe  fabriek  van  G.J.  van  Heek  &  Zonen  –  werden  dan  ook
probleemloos gefinancierd met eigen kapitaal, dat was opgebouwd uit in de firma geaccumuleerde winsten. Het
handelskapitaal van de firma, nodig voor financiering van de aankoop van katoen en van consignatiezendingen,
groeide voortdurend. Gedurende vrijwel haar hele bestaansperiode hoefde Van Heek & Co. nooit gebruik te
maken van bankkrediet. Pas toen in de crisisjaren aanzienlijke  verliezen werden geleden, zetten de Van Heeks
de firma – op 1 januari 1935 –
om in een naamloze vennootschap.
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Kort voor zijn twintigste verjaardag, in oktober 1893, vertrok Jan naar Engeland om praktijkervaring op te doen
in  de  machinefabrieken  en  cotton  mills  van  Lancashire.  Helemaal  onvoorbereid  was  hij  niet,  want  in  de
voorafgaande jaren had hij tijdens zijn schoolvakanties gewerkt  in de fabriek van Van Heek & Co. Op het
hoofdkantoor van de firma aan de Markt, naast zijn ouderlijk huis, had chef-boekhouder H. Groeneweg hem
leren boekhouden. ’ Groeneweg legde toen de basis voor Jan’s interesse in financiële en economische zaken, die
hem in latere jaren goed van pas zou komen. Op 14 oktober kwam Jan aan in Manchester en nam zijn intrek in
het voorname Ingram’s Hotel. De kamerprijs was erg hoog en het lukte hem niet korting te krijgen, hoewel hij
voor langere tijd zou blijven. Maar hij wilde toch liever niet op kamers gaan wonen. Diezelfde dag nog had hij
een gesprek met Mr. Doxey, sinds een jaar  directeur van Brooks & Doxey, een textielfabriek die in 1859 was
gesticht  door Samuel Brooks. Doxey leidde twee fabrieken, één in Manchester met 44.000 spindels en ruim
tweeduizend arbeiders, en in Stockport was een nieuwe fabriek in aanbouw. De eerste veertien dagen kon Jan
aan de slag in Manchester, daarna in de nieuwe spinnerij. Het beviel hem goed bij Brooks & Doxey. Maar het
leven in een hotel begon hem toch tegen te staan. Hij zocht kamers in Manchester. Zijn gastheren bevolen hem
twee kamers aan, in de buurt van het station. Gerrit Jan was het echter niet eens met Jan’s besluit op kamers te
gaan wonen. Jan deelde de bezwaren van zijn vader niet. ‘Ik  meen tusschen de regels door te lezen, dat U
bevreesd is, dat ik hier in slecht gezelschap zal komen. De stellige verklaring wil ik u geven dat ik mij hiervoor
in acht zal nemen. […] Verder geloof ik dat ik in Manchester met meer Engelschen in aanraking zal komen &
beter Engelsche toestanden zal leeren kennen dan in een fabrieksplaats in den omtrek, waar ik waarschijnlijk
slechts spinners zal ontmoeten.’ Maar hij wilde zijn ouders wel tegemoet komen. Hij zou in Stockport kamers
zoeken als zijn stage daar zou beginnen. Hoewel hij aanvankelijk enthousiast was over zijn nieuwe stageplaats,
waar hij dacht veel te leren, moest hij achteraf vaststellen dat het werk daar hem zwaar was tegengevallen. Wat
daarvan de reden was? 

‘De  afkeer,  die  ik  voor  de  Lancashire  fabrieksbevolking  koester,  in  de  eerste  plaats  voor  het  vrouwelijke
gedeelte. De fabrieksarbeidster uit Lancashire, hoe mooi zij soms moge worden voorgesteld, onafscheidelijk van
een grooten, gekleurden wollen doek, die zij om het hoofd en om de borst geslagen heeft, zij is voor mij het
toonbeeld van onvrouwelijkheid. Ik mag hierin door mijn ideale opvattingen misschien te streng geweest zijn:
het is mogelijk, doch het neemt niet weg, dat het op mij zijn indruk heeft gehad.’

Maar  over  het  algemeen  kon  Jan  het  goed  vinden  met  de  Engelsen,  de  streek  en  de  mensen  lagen  hem;
begrijpelijk,  vond  hij,  de  Engelsen  en  de  Twentenaren  zijn  immers  van  hetzelfde  Saksische  ras.  In  hun
opvattingen en levensbeschouwingen ontdekte hij veel overeenkomsten. Daarom voelde Jan zich altijd thuis in
Engeland, dat hij als zijn tweede vaderland beschouwde.

Manchester mocht dan de naam hebben, maar Oldham bepaalde het imago van de textielindustrie in Engeland.
In de jaren dat Jan in Lancashire was, draaiden er in bijna driehonderd spinnerijen twaalf tot vijftien miljoen
spillen,  dertien procent van de wereldcapaciteit.  De stormachtige  ontwikkeling van het  stadje was vooral  te
danken aan de goedkope grond. Logisch dat ook machinefabrieken naar dit hart van de Engelse textiel trokken
en  zo  werd  Oldham het  innovatiecentrum van  de  moderne  spinnerijtechnologie.  In  het  begin  van  de  jaren
negentig,  toen  Jan  vaak  in  Lancashire  was,  raakte  Engeland  geleidelijk  haar  topplaats  in  de  internationale
katoenindustrie kwijt, vooral Nederland was een belangrijke concurrent geworden.

Niet alleen vader Gerrit Jan had af en toe zorgen om het welzijn van zijn zoon, ook moeder Christine waakte op
afstand over Jan. In november 1893 was het verschrikkelijk slecht weer in Engeland; sneeuw, stortregens, een
gure,  schrale wind en dikke mist wisselden elkaar af.  Veel Engelsen waren ziek en Jan, vatbaar  voor zulke
weersomstandigheden, was enkele dagen thuis gebleven. Op 1 december schreef Christine hem zelf een brief,
wat ze niet vaak deed. ‘Gelukkig dat het nu beter is, gij moet je goed in acht neemen, en voor al in huis blijven,
als het nodig is. De gezondste mensch kan door eene verkoudheid aan het sukkelen raken. Ook moet gij bepaald
met ernst aan je houding denken, een goede houding bevordert den bloedsomloop, en is noodzakelijk voor de
werking der longen. […] Ik ben blij dat het spoedig Kerstmis is, niet alleen dat ik je dan allen weer bij mij zal
hebben, maar ook als nog een rest van je verkoudheid over is gebleven, luchtverandering het beste geneesmiddel
is.’

Eind  1893  nam  Gerrit  Jan  een  belangrijke  beslissing  over  de  toekomst  van  zijn  kinderen.  In  1888  was
afgesproken dat in Van Heek & Co. vijf vennoten zouden worden opgenomen: twee zonen van Bram Ledeboer,
één zoon van Helmich van Heek en twee zonen van Gerrit Jan. Dat betekende dat hij nog een plek moest vinden
voor  zijn  drie  jongste  zonen,  onder  wie  Jan.  Hij  besloot  een  nieuwe  fabriek  op te  richten,  die  zich  moest
specialiseren in fijne weefsels. Jan was zeer enthousiast over dit plan van zijn vader. Hij begon al na te denken
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over het productenpakket van de nieuwe fabriek en opperde ook in naaigarens te gaan doen, die in Engeland op
dat moment goed liepen. Maar zijn vader zag er weinig in, zijn gedachten gingen
meer uit naar de tot dan toe in Engeland gekochte, ongebleekte cambrics en shirtings. Gerrit Jan en Jan spraken
daar uitvoerig over, vanaf de kerstdagen tot medio februari 1894, toen Jan voor de kerst over was. Daarna keerde
hij terug naar Lancashire, waar hij tot eind augustus wilde blijven.

In de textielwereld was Engels de voertaal. Cambrics zijn onbedrukte witkatoenen doeken die naar de Indische
batikkerijen worden verscheept. Drill is een dichtgeweven katoenen stof voor stevige kleding, zoals overalls en
broeken, en voor matrassen. Shirting is een soort geweven stukgoed van zwaar katoen voor overhemden die veel
gedragen moeten worden. De spinmachines worden aangedreven door ‘gearing’ (tandwieloverbrenging) of met
aandrijfriemen, ‘rope-driving’. 

Een week na aankomst begon Jan aan zijn stage  bij  Platt’s  Works in Oldham, waar  twaalfduizend mensen
werkten. Hier ondervond hij in alle hevigheid de allesdoordringende rook van de mill: ‘De rook (er komt geen
greintje mist bij, daar het buiten Manchester overal helder is) vervolgt ons in het hotel, in de writing-room, in de
slaapkamer. Alles is blauw en om 10 uur scheen het nacht te zijn.’ In het voorjaar van 1894 was zijn vader
benieuwd of Jan al  een plan had gemaakt  voor een spinnerij.  Dat was nog niet  gelukt,  maar hij wilde zijn
gedachten vóór zijn vertrek uit Engeland op papier zetten. Elke dag bracht hem verder, steeds kreeg hij nieuwe
nuttige informatie aangereikt. Een belangrijke vraag was voor hem wel hoe groot de productie van de nieuwe
fabriek zou moeten zijn. Hij wist dat Van Heek & Co. Het laatste jaar 700.000 pieces cambrics in Engeland had
gekocht, dat was de productie van duizend weefgetouwen. En misschien nog wel van meer belang was de vraag
welk systeem van stoommachines en ketels het beste zou zijn. Jan wilde zich eerst oriënteren bij Burns Ring Sp.
Co., zijn laatste fabriek gedurende deze periode. Voor de bouw van de spinnerij was het ook belangrijk te weten
ook of  er  gekozen  werd  voor ‘gearing’  of  ‘ropedriving’.  Het  eerste  systeem,  met  tandwielaandrijving,  was
volgens Jan voordeliger, maar de meeste fabrikanten kozen voor aandrijfriemen. Dat was ook Jan’s voorkeur,
maar hij realiseerde zich terdege dat er dan een meer gecompliceerde fabriek moest worden gebouwd. Als hij de
ontbrekende informatie had en er keuzen waren gemaakt, zou het maken van een plan voor de spinnerij niet veel
werk zijn, zo verzekerde Jan zijn vader.

Begin juli stopte Jan zijn stage bij Burns en hiermee kwam een eind aan Jan’s leertijd in de spinnerijen. Rouwig
was hij er niet om. Hij zou de verstikkende warmte in de spinzalen niet missen. En hem stond de omgang tussen
mannen en vrouwen tegen. ‘Inderdaad laat in dat opzicht de toestand in alle plaatsen van Lancashire veel te
wenschen over, en zou men dien in ’t Hollandsch “rot” noemen. Het is op de duur een onvermijdelijk gevolg van
het fabrieksstelsel, doch treedt het hier, daar minder op den voorgrond.’ Maar er was meer aan de hand in het
katoencentrum van Engeland. De zaken gingen slecht en de kans was groot dat de fabrieken werktijdverkorting
zouden moeten aanvragen. Maar ‘short time’ was volgens Jan als geneesmiddel erger dan de kwaal. Daarmee
zou Lancashire nog meer last krijgen van de internationale concurrentie. Hij zag de toekomst van het Engelse
textielgebied somber in. ‘Vindt men niet spoedig een middel, om aan de waarde van het zilver meer vastheid te
verleenen of geven de bonden niet toe in het reduceeren van den loonstandaard, dan zal het er slecht uitzien. Wil
men daarbij nog den 8-urigen arbeidsdag invoeren, dan zal het onheil niet te overzien zijn.‘

Begin 1895 reisde Jan naar Nederlands-Indië, om de relaties van Van Heek & Co. Te leren kennen en om te zien
of daar mogelijkheden lagen voor de nieuwe fabriek. Ter plaatse kwam de vraag bij hem op of hier geen kansen
lagen voor een spinnerij en weverij van ruwe goederen. Maar dat idee verwierp hij al snel. Het was te lastig, het
zou te lang duren en bovendien blonken Javanen niet uit door werklust. Maar met het vervluchtigen van dit idee
werd  de  vraag  klemmender  welke  producten  de  nieuwe onderneming moest  gaan  produceren.  Hij  zag drie
mogelijkheden:

1. Van Heek & Co. koopt de cambrics niet langer in Engeland, maar betrekt ze van de nieuwe    fabriek;
2. Van Heek & Co. stopt met de productie van een artikel en geeft dat als het ware aan de nieuwe fabriek;
3. Van Heek & Co. is bereid een deel van haar markt af te staan aan de nieuwe fabriek. 

Maar  daarmee  was  de  oplossing  nog niet  veel  dichterbij  gekomen.  De eerste  optie  kwam overeen  met  de
bestaande plannen, die Jan uitvoerig met zijn vader had doorgesproken. De tweede mogelijkheid was voor hem
de minst reële, want de cambrics en drills moesten bij Van Heek & Co. blijven; de firma zou deze producten ook
niet uit handen willen geven. Op shirtings alleen kon een nieuwe fabriek echter niet draaien, omdat de omzet
daarvan  te  laag  was.  Mogelijkheden  op  buitenlandse  markten,  de  derde  optie,  zag  Jan  overigens  wel.
Constantinopel en de Levant boden interessante afzetkansen en de nieuwe fabriek zou Van Heek & Co. daar niet
in de wielen rijden. Jan maakt zijn vader deelgenoot van zijn gevoelens.
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‘De weinige zekerheid, welke ik van mijn toekomst heb, maakt dat ik niet met zooveel genoegen in Enschede zal
terugkomen, als ik dat al zou wenschen. Bovendien is de loop die de zaken voor de katoenindustrie in Lancashire
neemt, verontrustend. Twente’s belangen gaan op den duur hand in hand met die van Lancashire. […] Wat zal de
gewenschte verbetering brengen? China? Of een betere, een vaste waardeverhouding tussen goud en zilver?’

Jan liet hier zijn vele twijfels doorschemeren. Misschien zou zijn vader hem voor ‘te zwaartillend’ houden, maar
hij zag de toekomst niet rooskleurig in. Hij zou ook in Indië kunnen blijven, waar hij genoeg mogelijkheden zag
voor een redelijk bestaan. Ook zou hij kunnen proberen carrière te maken in China of Australië. ‘Ik zie wel kans
mij in de wereld te redden.’ Een relatie in Semarang schreef vader Gerrit Jan dat het de jonge Van Heek op Java
zo goed beviel dat hij nadacht over een werkkring op het eiland. Dat kwam wel vaker voor bij jongens als Jan.
‘Want men ziet Java wel van de aantrekkelijkste zijde, wanneer men zooals hij als tourist, het nuttige met het
aangename vereenigt, er een jaartje rondscharrelt, maar ik betwijfel het of hij er op den duur geen spijt van gehad
zou hebben.’ Het leven was er ongezond, ‘al leeft men nog zo ingetogen’. Jan zou zich wel weten te redden in de
wereld, want ‘zijn ferm
karakter is borg voor welslagen en hij is niet de persoon die zich gauw uit het veld laat slaan, al mocht het in den
beginne niet zóó van een leien dakje gaan als wij hem allen toewensen’. Jan besefte echter dat zijn vader niet
ingenomen zou zijn met zijn plannen om in Indië te blijven, al was het maar met het oog op de twee jongere
broers Gerrit Jan en Arnold, die immers in de nieuwe fabriek zouden worden opgenomen. ‘Voorlopig wil ik dat
denkbeeld laten varen, en eraan vasthouden dat ik fabrikant in Enschede word. In  welk artikel? Voor welke
markt? Ik weet het niet. U zult mij zeer verplichten, door als antwoord op ’t laatste deel van dit schrijven mij
Uwe ideeën nog eens uiteen te zetten …. althans Uwe voorlopige ideeën. Want zonder een vast plan, dus als een
leegloper in Enschede terug te komen, het zou mij het genoegen voor de verdere reis benemen.’ De toekomst van
de  textielindustrie  in  Twente  zag  Jan  overigens  met  enige  zorg  tegemoet.  In  zijn  rapport  De  Bombay
Katoenindustrie, zevenenveertig pagina’s lang, op reis geschreven, liet hij aan het slot waarschuwende woorden
horen. De belangen van Twente liepen gelijk op met die van Lancashire. Beide regio’s werkten voor dezelfde
markten  en  beiden  hadden  zich  op eigen  kracht  ontwikkeld,  zonder  beschermende  rechten.  Ze  hadden  een
voorsprong, met hun lage arbeidslonen en lange werktijden, en zouden de concurrentie met de artikelen die India
produceerde, nog wel enige tijd kunnen volhouden. Bedreigender dan India was in Jan’s visie Japan. ‘Het zal
voorzeker Twente niet gemakkelijk vallen haar afzet van katoenen goederen voor de toekomst te handhaven.’
Jan van Heek kon in 1896 niet vermoeden dat zijn prognose jaren later bittere werkelijkheid zou worden.

In augustus 1896 werkte Jan op ’t Stroot hard aan de plannen voor de fabriek. Besloten was
dat de nieuwe fabriek fijne bleekgoederen zou produceren. Met opzet legde Jan de nadruk op
fijne  weefsels,  omdat  hij  voorzag  dat  deze  doeksoorten  zich  het  langst  zouden  kunnen  handhaven  in  de
concurrentie  met  de  Brits-Indische  en  later  Japanse  textielindustrie.  De  ontwikkelingen  gaven  de  jonge
ondernemer gelijk, zoals hij in 1945 vaststelde: ‘Te beginnen
met de grovere en onbewerkte goederen, die technisch het gemakkelijkst zijn te fabriceeren,
zijn geleidelijk de meeste textielgoederen uit Europa in de volgende halve eeuw van de Oostersche markten
verdreven. De fijnste en meest bewerkelijke hebben zich het langst gehouden.’ Eind september vroeg hij offertes
aan de Brooks & Doxey Ltd. in Manchester en aan concurrent Platt Brothers & Co. in Oldham, die niet alleen
katoenfabrikanten waren, maar ook ‘cotton spinning factory equipment‘, zoals spinmachines en weefgetouwen,
leverden. Jan had een zelfgemaakte schets met twee varianten van de voorgestelde lay-out voor een fabriek met
vijftienduizend spillen en zeshonderd weefgetouwen ingesloten.’ Begin november vertrok hij met broer Bernard
naar Manchester. Daar moest hij vaststellen dat er de afgelopen jaren weinig was veranderd. De stad was nog
steeds ‘what it used to be’, overal hing nog de alles doordringende geelgrijze fog. Samen werkten Bernard en Jan
hun ideeën verder uit, Bernard voor de uitbreiding van de spinnerij van Van Heek & Co. aan de Noorderhagen,
Jan voor Rigtersbleek. ‘Ik stel mij voor dat het een mooie fabriek wordt, zoodanige als er waarschijnlijk niet in
Twente bestaat. Het plan is eenvoudig, en dat is het mooie ervan.’ Eind november 1896 deelde Jan zijn vader
mee dat hij besloten had als aandrijfsysteem voor gearing te kiezen, hoewel hij aanvankelijk van plan geweest de
meeste van zijn collega’s te volgen en meer gecharmeerd was van aandrijfriemen. Hij had daarover uitvoerig
overleg  gevoerd  met  twee  fabrieken  en  de  uitdrukkelijke  verzekering  gekregen  dat  de  ‘spur  wheels’,  de
aandrijfwielen, ook na langere tijd uitstekend zouden blijven functioneren.

Jan van Heek bracht eind 1897, toen hij in Manchester werkte aan de plannen voor zijn fabriek, een kort bezoek
aan zus Lida, die pas was getrouwd met bankier Willem Blijdenstein. Ze woonden in de buurt van Londen. Lida
had alle vertrouwen in Jan, schreef ze aan haar vader. ‘Ik kan u zeggen, […] dat ik in Prik uw evenbeeld terug
zie.’ Prik was in het gezin Jan’s bijnaam. Jan was volgens haar degene, ‘die van uwe kinderen het minst beneden
u  staat  in  goede  hoedanigheden  en  capaciteiten.  [...]  Eerst  was  ik  ook  zo  bang,  dat  hij  nog  niet  genoeg
koopmanszin zou hebben, maar het is me nu met alles gebleken, dat hij in elk opzicht voor zijn toekomstige taak
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berekend is. [...] Jan’s optreden is even eenvoudig als het uwe en ’t schijnt of er een grote kracht juist daardoor
van hem uitgaat.’

Jan moest nog wel één probleem oplossen. Hij was enthousiast over zijn ontwerp voor de nieuwe fabriek, maar
wie de architect zou moeten worden, was nog niet zeker. Gerrit Beltman, gespecialiseerd in het bouwen van
textielfabrieken,  had  lucht  gekregen  van  de  plannen  en  zich  als  kandidaat  gemeld.  Hij  had enig  recht  van
spreken, want sinds 1884 was hij de vaste architect van Van Heek & Co. Dat de Van Heeks nogal zuinig waren
en elk dubbeltje twee keer omdraaiden eer ze het uitgaven, had hij voor lief genomen. Maar Jan van Heek had
begin 1897 gesprekken gevoerd met Sidney Stott, een succesvol lid van een familie van architecten die in Groot-
Brittannië  en  op  het  vasteland  van  Europa  ongeveer  125  textielfabrieken  zouden  ontwerpen,  voornamelijk
spinnerijen. Stott wist dat hij voor zijn ontwerp niet de vrije hand had. Niet alleen de machines bepaalden de
indeling van de fabriek, Jan had ook uitgesproken ideeën over de architectuur. Hij had zelf een ontwerp gemaakt,
dat  overigens  wel  wat  overeenkomsten  had  met  een  plattegrond  uit  de  catalogus  van  één  van  de  grote
machinebouwers in Engeland, Platt Brothers, die hij uiteindelijk zou kiezen voor het aandrijfwerk. Brooks &
Doxey  leverden  de  ringspinmachines  voor  vijftienduizend  spillen.  Stott  had  een  financieel  aantrekkelijke
aanbieding.  Voor  de  architectuur  van  Rigtersbleek  en  de  nieuwbouw  van  Van  Heek  &  Co.  vroeg  hij
negenduizend gulden. Beltman vroeg vijfhonderd gulden meer voor het bouwen van Rigtersbleek, de kosten
voor de Noorderhagen waren in zijn offerte niet meegenomen. ‘Wij staan nu voor de decisie’, schreef Jan aan
zijn vader. Stott was als Engelsman niet op de hoogte van plaatselijke toestanden, hij kende ook de Twentenaren
niet, maar de architect zelf zag geen bezwaren, hij had al iemand gevonden die het bestek voor hem zou willen
vertalen. Jan had een uitgesproken voorkeur voor de Engelse architect, niet uitsluitend omdat zijn offerte lager
was dan de aanbieding van Beltman, maar ook om zijn ruime ervaring. Stott had Pearl Mill in Oldham gebouwd,
met bijna 140.000 duizend spindels de grootste spinnerij ter wereld. Belangrijk was ook dat Stott zijn plan over
een maand al kon presenteren, de aanbesteding kon dan in maart plaatsvinden. In een brief aan zijn vader maakte
Jan in feite de keuze, hij stelde Gerrit  Jan zelfs min of meer voor een voldongen feit: ‘Stott bouwt goed &
practisch,  daarvan  is  geen  kwestie.  Beltman kent  de toestanden.  Beltman bouwt ook goed,  doch hij  is  een
leuteraar en een sloddervos – en hij is belangrijk duurder. Ziedaar in ’t kort de voor- & nadelen van beiden
samengevat. Ik zou haast van opinie zijn Stott het karwei te geven. Maar bovendien zou ik na de besprekingen
tussen Beltman & ons niet gaarne bij deze terugkomen. Dit is mijne mening. […] Nemen wij Stott, dan verzuim
ik niet verder om direct met hem in overleg te treden.’ Het kwam tot een breuk tussen Beltman en Van Heek &
Co. Gerrit Jan vertelde de architect dat deze met zijn prijs te hoog zat; zijn tegenvoorstel was 1.600 gulden voor
de vergroting van de spinnerij van Van Heek & Co., 4.500 gulden voor Rigtersbleek en 2¾ procent voor extra
kosten. Beltman vond vooral het percentage onaanvaardbaar, bij andere opdrachtgevers mocht hij vier procent
declareren. Zo eindigde de dertienjarige relatie tussen de architect en de Van Heeks. Beltman moest teleurgesteld
toezien dat Stott, die met 2¼ procent genoegen nam, niet alleen Rigtersbleek bouwde, maar ook de spinnerij aan
de Noorderhagen, achter het pakhuis dat Beltman had ontworpen. Jan’s vriend Gerhard Jannink schreef aan zijn
vader E. Jannink Gz., met een spoortje leedvermaak: ‘Van Heek & Co. beginnen ook toebereidselen te maken
voor het bouwen op Richter’s Bleek. Dat is Beltman’s neus voorbij gegaan. Hij wilde niet onder die bedingingen
zooals zij wilden en nu loopt hier reeds een Engelsch architect. Beltman moet het nu zeer spijten. Naar men zegt
gaan er 4½ miljoen stenen aan.’

Gerrit Beltman, geboren in 1843 in Deventer, begon als timmerman bij het bedrijf van zijn vader en bezocht na
zijn diensttijd de avondtekenschool in zijn woonplaats, waar de stadsarchitect Bernardus Looman les gaf. Zijn
vader bouwde tussen 1865 en 1868 de stations aan de nieuwe spoorlijn tussen Zutphen en de Duitse grens, ook
dat van Enschede. Gerrit werkte er aan mee, ontmoette er zijn vrouw, en in 1871 trok het gezin naar Enschede.
Hij werd aannemer van publieke werken en ontwikkelde zich tot specialist in het bouwen van textielfabrieken. In
1876 herbouwde hij de afgebrande fabriek van Van Heek & Co. aan de Kremersmaten, naar een ontwerp van de
bedrijfsarchitect en tevens stadsarchitect van Enschede, G.J. Niermans. Hij kreeg daarna meer opdrachten van
Van Heek:  een pakhuis,  een stoomdrogerij,  een stoomweverij  en kalanderij  aan de Kremersmaten.  In  1884
volgde Beltman Niermans op als vaste architect van het bedrijf. Hij ontwierp de weverij Nieuw Engeland aan de
Noorderhagen en in 1888 de Boekelosche Stoombleekerij. De jaren daarna bouwde hij diverse textielfabrieken,
in Twente, het Duitse grensgebied en de Achterhoek.

Algemeen wordt nog steeds aangenomen dat Beltman het veld moest ruimen, omdat hij te duur was en Van Heek
te zuinig. Een andere belangrijkere reden was echter dat de jonge twintiger Jan in aanraking was gekomen met
nieuwe  ideeën,  op  het  gebied  van  de  textieltechnologie  en  ook  de  fabrieksarchitectuur.  De  oudere
textielfabrieken vlogen snel in brand: tussen 1856 en 1891 gingen er in Twente en het Duitse grensgebied meer
dan twintig
in vlammen op. Voor de architecten van Stott  & Sons, die natuurlijk ook in hun contreien fabrieken zagen
afbranden,  was dat aanleiding te zoeken naar  mogelijkheden om zulke gebouwen minder brandgevaarlijk te
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maken. Zij ontwikkelden hiervoor samen met Edward Pott (1833-1909) de Fireproof Flooring-Technik en in hun
ontwerpen kreeg brandpreventie veel aandacht. Zo ontstond de zogenoemde Lancashire Mill, ontwikkeld tijdens
de ‘booming years’ van de Engelse katoenspinnerij tussen 1882 en 1914, die bij Sidney Stott uitmondden in
‘architektonisch  eindrucksvoll  in  seinen  wohlproportionierten  und  zugleich  elegant  umgliederten
Spinnereibauten’,  zoals  dr.  Andres  Oehlke,  kunsthistoricus  en industriearcheoloog in Rheine,  de  ontwerpen
omschrijft.  De kern van zo’n moderne spinnerij  bestond uit  een vuurvaste binnenconstructie  van gietijzeren
kolommen en vloeren van tegelgewelven (en later beton). Stott paste de door zijn vader en Pott ontwikkelde
kolommen en vloerconstructie  toe,  die hij omzette in moderne,  op blokkendozen gelijkende spinnerijen. Het
waren  gebouwen  met  drie  of  vier  verdiepingen,  met  als  representatief  herkenningsteken  twee  ringen  in  de
schoorsteen. Kenmerkend voor deze fabrieken waren de markante, rechthoekige sprinklertorens, architectonische
kunststukjes, karakteristiek ook voor de Enschedese fabrieken van Stott, zoals de rijk gedecoreerde watertoren
van de spinnerij van Van Heek & Co. aan de Parallelweg, de toren van Jannink aan de Haaksbergerstraat en
zeker
de sprinklertoren van Rigtersbleek. Jan was bekend met deze nieuwe ontwikkelingen en hij introduceerde in
1897 het  concept  van de Lancashire  Mill  in Enschede.  Overigens,  stelt  Jan van Heek met nadruk,  was het
ontwerp voor de fabriek niet door Stott gemaakt, Jan had dat gedaan en de Engelsman werkte het bouwkundige
deel uit. De samenwerking tussen beiden verliep naar wens, hoewel toch bleek dat Stott het probleem van de taal
had onderschat, want het vertalen van het bestek leverde af en toe moeilijkheden op. Een grote fout was volgens
Van Heek  het  aanstellen  van  een  Engelse  bouwkundige  opzichter,  die  niet  voldoende in  staat  was  met  de
Twentse  bouwvakkers  te  communiceren.  Toch vond Jan dat  ze met  Stott  een  goede keuze hadden gedaan,
schreef hij begin februari 1897 aan zijn vader, het ontwerp schoot op. ‘Het is mij een genoegen naar Stott te
gaan, ’t front der fabriek en card-room staan reeds op papier en wij zijn ook met enkele details reeds bezig.’
Bernard  en Jan kochten intussen  de machinerie,  de stoommachines  en  het  drijfwerk,  en  hadden regelmatig
overleg met Stott. Opmerkelijk in het ontwerp was de strakke organisatie van de verschillende gebouwen. Van
oost naar west liepen de hoge bouwblokken van de spinnerij, de lagere weverijen lagen aan de noordkant van de
blokkendozen, zodat de beglaasde kappen op het noorden waren gericht, om in de zomermaanden een dragelijke
temperatuur te garanderen. Stott verschafte zich met de opdracht voor Rigtersbleek en de spinnerij van Van Heek
& Co. een welkome entree op de Twentse markt: drie jaar later realiseerde hij de nieuwe fabriek van Gerh.
Jannink & Zonen aan de Haaksbergerstraat in Enschede. In het aangrenzende Duitse textielgebied had hij al drie
spinnerijen gebouwd, twee in Rheine en één in Bocholt. Na Rigtersbleek en de spinnerij van Van Heek & Co.
kreeg de Engelsman nog opdrachten in Hengelo en Oldenzaal. In 1911 ontwierp hij aan de Goolkatenweg in
Enschede de fabriek van Oosterveld, de nieuwe buurman van Rigtersbleek.

In 1862 kocht Jan’s oom Hendrik Jan van Heek, misschien wel met de gedachte dat hier in de toekomst plaats
zou zijn voor een ‘steumke’, het ‘Buitengoed genaamd “De Rigtersbleek” voor 7.800 gulden, samen met zijn
zuster Maria Geertruida, voor Jan tante Mietje, weduwe van Abraham Ledeboer (1816-1859). Het lag op circa
tien minuten afstand van Enschede,  ‘naby den Straatweg naar  Hengelo,  groot  aan bouw- wei-  en hooiland,
bosch- tuin- en heidegronden, nevens de gebouwen, 13 bunder 78 roeden 80 ellen’. Het was ‘bijzonder geschikt
voor de oprigting van fabrieken en voor bleekerij.’ Oorspronkelijk was W.Ph.C. Greve (1768-1833), richter te
Enschede, de eigenaar, vandaar dat het ook de Grevenbleek of Richtersbleek werd genoemd. Eén van zijn zonen,
Jan Willem Greve (1798-1873), fabriqueur en bleker, had er een jeneverstokerij gedreven. Na het overlijden van
Hendrik Jan erfden Jan’s vader Gerrit Jan en de erven Ledeboer het ruim dertien bunder grote landgoed, dat ze in
1896 verdeelden. Zijn erfgoed bestemde Gerrit Jan voor de nieuwe fabriek en in latere jaren ook voor de voetbal-
en korfbalvelden van Rigtersbleek, de club waarvoor Jan van Heek het initiatief had genomen. Op een ‘snikhete
Junimorgen van 1897’ zetten Stott en Jan de gebouwen van het toekomstige fabriekscomplex Rigtersbleek uit op
de zeven hectare,  die Gerrit  Jan sr. voor de helft van de taxatiewaarde ‘die zeer gering was’ inbracht in de
nieuwe onderneming G.J. van Heek & Zonen. In het architectuurtijdschrift De Opmerker kondigde Stott zelf de
openbare aanbesteding aan, op donderdag 24 juni 1897, om half één ‘s middags, in Hotel De Graaff te Enschede.
De gebroeders G. en G.J. Lasonder waren de laagste inschrijvers, voor 157.488 gulden mochten ze Rigtersbleek
bouwen.

Jan had het zo druk met de bouw van de fabriek dat hij geen tijd vond voor zijn dagboek. Zondag 18 december
1898 keek hij pas terug op de bouw die vrij kort na de aanbesteding van
start was gegaan:

Met den bouw der fabriek hebben wij ‘t getroffen. ’t Was een droge zomer. Sommige van de fundeeringen der
weverij moeten aangelegd worden diep op den bodem der bleeksloten, hetgeen moeilijk bij nat weer had kunnen
geschieden. Verder is de gehele winter ’97-’98 een open winter geweest. Steeds kon men doorwerken, doch

56



ontstond eenige vertraging door te late levering van draagbalken. Met de schoorsteen werd in ’t laatst van
October een aanvang gemaakt, en deze juist vóór Kerstmis voltooid.

Het resultaat was ‘een gebouwencomplex dat vooral de eerste jaren als een modern soort
kloostercomplex in het landschap ligt’. Helaas konden de spinmachines pas een half jaar later dan de bedoeling
was worden geleverd. De oorzaak was de staking, die in de vroege zomer van 1897 in enkele machinefabrieken
in  Lancashire  was  uitgebroken,  zich  snel  uitbreidde  en  uitmondde  in  een  ‘lock-out’,  een  uitsluiting,  niet
onbekend in de Twentse textiel.26 De spinmachines konden pas in de lente en de zomer worden gemonteerd. In
september draaide Rigtersbleek proef en in oktober waren alle machines in vol bedrijf. Op 14 december 1898
vertrok  de  eerste  zending  bleekgoederen,  acht  kisten  met  cambrics  naar  Batavia.  Jan  ontdekte  al  snel  dat
directeur zijn een drukke baan was. Het bracht hem tot een filosofietje: ‘Er is veel mee te doen, om den fabriek
en eene administratie naar behooren in elkaar te zetten. […] Hoeveel werk, hoeveel voorbereiding, studie &
denken heeft elke machine, elk werktuig, elk onderdeel der fabriek niet vereischt. Wat is een mens alleen klein.
Wat is ook een moderne, prachtig gebouwde en ineengezette fabriek nog weer klein. Ik krijg veel plezier aan de
zaak. Elke morgen en elke middag ga ik er met genoegen heen, werk veel en er is nog veel te werken, en verheug
me op  de  rusttijden.  Ik  heb  mij  ook  beter  geschikt  weer  in  Enschede.  Ik  leer  de  menschen,  in  den  vorm
verschillend met die uit “andere steden” meer waardeeren. Zij arbeiden, zij doen hun best, zij doen dat ook wel
voor elkander, en last but not least zij zijn eenvoudig. Dat iedereen het ware!’ Intussen waren ook alle juridische
verplichtingen vervuld. Op 5 april 1898 werd in een advertentie in de Enschedesche Courant28 meegedeeld dat
Gerrit  Jan  van  Heek  en  Jan  Herman  van  Heek  op  1  januari  ‘eene  vennootschap  van  koophandel’  hadden
opgericht  onder  de  naam  G.J.  van  Heek  &  Zonen.  In  de  conceptstatuten  was  oorspronkelijk  een  artikel
opgenomen waarin de toekomst van Jan’s twee jongere broers Gerrit Jan jr. en Arnold, op dat moment achttien
en zestien jaar, statutair al werd vastgelegd. Gerrit Jan sr. had het recht beide zonen als vennoten in de firma op
te  nemen,  als  ze  vijfentwintig  jaar  waren  en  daarvoor  in  alle  opzichten  geschikt  waren.  Als  zij  beiden
‘voortdurend ijver en geschiktheid betoonen, dan zullen hunne aandeelen opklimmen totdat zij gelijkelijk met
den vennoot Jan Herman van Heek in de vennootschap berechtigd zijn’.  Dit  artikel  werd daarna geschrapt,
vermoedelijk door Gerrit Jan zelf. Bij de start van Rigtersbleek kreeg Jan een-derde van de aandelen en Gerrit
Jan sr. bijna twee-derde. Pas in latere jaren zou het aandelenbezit van de drie zonen even groot worden.

De eerste jaren van Rigtersbleek verliepen slecht, het jonge bedrijf leed grote verliezen, ‘wat
gezien  de  geringe  productie  en  de  hooge  daarop  drukkende  afschrijvingen  en  onkosten  verklaarbaar  is’,
constateert  Jan  later.  Maar  met  steun  van vader  Gerrit  Jan kwam Rigtersbleek  in  het  juiste  spoor.  Om de
afzetmarkt te vergroten, maakte Jan in het voorjaar van 1899 een reis naar Constantinopel (nu Istanbul), Smyrna
en Thessaloniki, in nauw overleg met de firma W. Groeneweg & Co. in Constantinopel, die was gelieerd met
twee andere
firma’s met kantoren op diverse plaatsen in Perzië. Enkele jaren deed Rigtersbleek hier zaken,
maar zonder vermeldenswaardige successen; de handelshuizen werden uiteindelijk geliquideerd. Het positieve
effect was dat Rigtersbleek veelzijdiger was geworden, vooral op het gebied van shirtings. Was Rigtersbleek in
1897  van  start  gegaan  met  vijftienduizend  spillen,  in  1900  telde  het  bedrijf  dertigduizend  spillen  en  608
weefgetouwen en was daarmee het tweede textielbedrijf van Enschede geworden, eervol achter Van Heek & Co.
‘Na het jaar 1903 kan gezegd worden, dat Rigtersbleek een gezonde en gefundeerde zaak was’, schrijft Jan later,
trots. Toen Jan zijn zeventigste verjaardag vierde, in 1943, keek broer Gerrit Jan jr. terug op
het ontstaan, de start en de eerste jaren van Rigtersbleek. Hij prees vooral zijn vader: ‘Welk een enormen durf!
Het Oude Jantje van Heek, bekend als zittende in zijn open dogcar, met vier jassen over elkaar, de eenvoudige
doch knappe fabriqueur, die ’s morgens bij het aanzetten van den stoom voor ’t ontbijt steeds op klompen naar
de fabriek Noorderhagen strompelde, wilde met zijn energieken zoon Jan Herman in zee gaan.’ Hij memoreerde
de startproblemen. ’Onnoemelijke moeilijkheden waren te overwinnen, om aan ’t loopen te komen, een goed
product te maken en om daarvoor afzet te vinden! Pips en het Oude Jantje
van Heek slaagden echter.’  Dit was volgens Gerrrit  Jan jr. zonder twijfel ook te danken aan de inzet en het
zakelijk inzicht van Jan.

In 1902 vormden alle arbeidersorganisaties in Enschede, van uiterst rechts tot uiterst links, voor het eerst  in
Nederland een eenheidsfront,  samen trokken ze op tegen het  knellende kapitalisme. Henriette  Roland Holst,
vurig marxistisch dichteres, schreef er over in haar boek
Kapitaal  en  arbeid  in  Nederland.  De  aanleiding  voor  de  staking  was  ‘een  optreden  der  enschedésche
textielbaronnen, zoo onmenschelijk, als in ons land nog nimmer was voorgekomen’. Vijf maanden duurde de
staking van de arbeiders en al die tijd was de eenheid
onder de samenwerkende organisaties niet verstoord geraakt. De plaatselijke socialistische en
confessionele  textielarbeiderbonden  werkten  in  een  organisatiecomité  onder  leiding  van H.  Verveld  van  de
interconfessionele Nederlandsche Christelijke Textielarbeidersbond Unitas. De staking, begonnen bij Van Heek
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& Co., leidde snel tot uitsluiting, het bekende Twentse Stelsel: deze ‘oorlogsmaatregel’ werd voor het eerst op zo
grote schaal toegepast. Hoe had het zo uit de hand kunnen lopen?

Van Heek & Co. had in 1890 de wat sukkelende fabricage van katoenen dekens in de versnelling gezet, met
resultaat want in 1902 waren de dekens van Van Heek & Co. overal ter
wereld goed bekend; de concurrentie was opzij gezet of voorbij gestreefd. Doordat het bedrijf
zogenoemde  ‘arbeidsloonbesparende  machines’  –  het  Amerikaanse  systeem  van  Taylor  –  inzette,  kon  een
arbeider meer machines laten draaien dan vroeger, zodat de wevers, die op
stukloon werkten, een hoog loon verdienden. Maar gezien de conjuncturele zorgen van dat moment wilde de
onderneming de lonen verlagen, afhankelijk van de soort dekens met vijf tot
tien procent. Daarmee zouden de dekenwevers evenveel gaan verdienen als de andere wevers. Maar ze vonden
dat hun werk zwaarder en inspannender was en dat ze dus een hoger loon moesten verdienen. Overleg leidde niet
tot een oplossing, waarop werd besloten tot een staking die op 13 januari 1902 begon. Veertien dagen later, toen
de dekenwevers niet wilden wijken, werden 1.650 arbeiders uitgesloten. De sfeer in de stad werd grimmig, de
spanning nam toe, demonstraties en opstootjes volgden. De marechausseebrigade in Enschede werd op volle
sterkte gebracht en bewapend met bajonet en geweer; in Deventer stond een detachement infanterie klaar om in
te  grijpen.  Maar  het  kwam  niet  tot  ongeregeldheden,  de  militairen  hoefden  niet  in  actie  te  komen.  De
dekenwevers hielden voet bij stuk, gesteund door de bonden en de sympathie van velen in de regio en het land.
Alle Enschedese bedrijven die lid waren van de Fabrikanten Vereeniging Enschede, sloten daarop de poorten
twee dagen in de week,  vierduizend mensen moesten thuis  blijven.  Op 1 maart  volgde  ook Jan van Heek,
waardoor buiten de 1.650 stakende en uitgesloten werknemers van Van Heek & Co. er ook nog zeshonderd van
Rigtersbleek  op straat  stonden.  Twee  weken later  was de situatie  weinig veranderd.  Jan van Heek vreesde
vervelende consequenties, maar die weerhielden hem niet eind maart 1902 twee weken op vakantie te gaan naar
Spanje. Daar wilde hij vooral het beroemde klooster Escorial zien, een immense abdij van ongeveer tweehonderd
meter in het vierkant, met vierduizend kamers, omstreeks het midden van de zestiende eeuw gebouwd door de
Spaanse koning Filips II. Met een gids dwaalde Jan door de historische vertrekken, door de kamer waar Filips II
zijn laatste levensjaren doorbracht, door de zaal waar deze de ambassadeurs ontving, naar het donkere vertrekje
naast het altaar der kerk waar de vorst de laatste adem uitblies. Zijn reis bracht hem naar andere toeristische
attracties van het land. In het Prado in Madrid, overvol met talloze beroemde kunstwerken, beperkte Jan zich tot
de portretten en genretaferelen van Velazquez, de beroemde Spaanse schilder uit de zeventiende eeuw. In zocht
hij de highlights: de kathedraal van Cordoba, het Alhambra in Granada,het Alcazar en de kathedraal in Sevilla.
Terug van de reis spuwde Jan op 6 mei 1902 in zijn dagboek zijn gal: ‘Dezen tijd heeft weder duidelijk aan ‘t
licht gebracht welk een ziekelijke geest van medelijden voor handwerkslieden en welk een geest van verguizing
er voor den ondernemenden industrieel  er thans in ons vaderland heerscht.’  Voor de werklozen was er van
verschillende kanten geld gekomen, in totaal ongeveer een ton. Aan ’t begin van elke week
krijgt een arbeider huisvader ƒ 4,50 + ƒ 0,50 voor ieder kind, een ongetrouwde wever ƒ 3.50,
hulpen ƒ 1,50.’ Veertig jaar later dacht Jan van Heek wat genuanceerder over de schuldvraag. De katholieken en
de socialisten waren raddraaiers geweest, maar ook de fabrikanten trof schuld. Volgens hem waren zijn broers
Bernard en Ludwig te halsstarrig geweest, met een beetje tegemoetkomendheid zou het conflict minder ernstig
zijn geweest. Maar: ‘Dat alles behoort tot de geschiedenis’, stelde hij berustend vast, met de wijsheid van zijn
bijna zeventig jaren.

Het was vooral Bernard – als enthousiast promotor van de dekenfabricage – die de poot stijf
hield. ‘Het welslagen ervan moest zijn bekwaamheid als textielfabrikant bewijzen, hij was er
emotioneel sterk mee verbonden en niemand mocht dus in zijn jachtterrein komen’, meent
Van  Schelven.  Bernard’s  hardnekkigheid  was  ingegeven  door  een  onbuigzaam  conservatisme.  Iedere
Enschedese fabrikant vond in die tijd dat de bevoegdheid beslissingen te nemen uitsluitend hen toekwam. Toen
de antirevolutionaire minister van Binnenlandse Zaken Abraham Kuyper zijn bemiddeling aanbood, wezen de
firmanten het voorstel af. Niet eens zo zeer omdat Kuyper in hun ogen ‘niet geheel onpartijdig’ was, gelet op zijn
contacten met de werkliedenvereniging  Patrimonium, maar vooral omdat de fabrikanten geen inmenging van
buiten toestonden bij het bepalen van het loon. Die taak was voorbehouden aan de ondernemers, omdat zo’n
besluit consequenties had voor de levensvatbaarheid van de onderneming. Want wie was beter op de hoogte van
alle bijzonderheden van de bedrijfsvoering, wie beschikte over alle gegevens om het juiste besluit te nemen?
Verveld, de voorzitter van het organisatiecomité: ‘Van Heek & Co. is één der machtigste firma’s van Twente en
tevens de doctrinairste behoudzuchtige firma, die tot hiertoe steeds gewoon is dat de arbeiders slaafs voor haar
wil buigen’. Verveld had gelijk. Gerrit Jan van Heek was keihard. Hij meldde zijn collega B.W. Blijdenstein, dat
Van Heek & Co. de strijd niet zou opgeven, hoeveel ‘moeite en leed’ het hem ook kostte. Hij sloot liever alle
fabrieken dan zich door de bonden te laten voorschrijven welke lonen hij zou moeten betalen. Gerrit Jan kreeg
onvoorwaardelijke  steun  van  dominee  Stenfert  Kroese,  die  hoopte  dat  niets  hem  zou  tegenhouden  op  de
ingeslagen weg voort te gaan, ‘en dat geen coalitie van sociaal-democraten, Roomschen en Patrimoniummannen
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e.a. U er van zal afbrengen, om in de toekomst met een even ruim en mild hart als tot heden te doen, wat aan het
algemeen belang ten goede komt.’ Zijn vader hield zich er goed onder, vond Jan, al was de situatie voor de
familie uiterst onaangenaam, want in een deel van de media te worden verguisd en te worden uitgemaakt voor
‘bloedzuigers’,  was verre van prettig.  ‘Wij jongeren kunnen er uit leeren.’  De consequenties van de staking
waren desastreus voor veel Enschedese arbeidersgezinnen. Volgens Henriette Roland Holst, die een landelijke
actie  ontketende  om  de  slachtoffers  te  helpen,  werd  er  in  Enschede  bittere  armoede  geleden.  De
stakinguitkeringen waren meestal niet voldoende om een gezin van te onderhouden. Kleren sleten, geld voor
nieuwe was er niet. De huisbaas begon lastig te worden. ‘Hoe hebben zij zich gevoed, deze mannen en vrouwen,
van wier lichaam straks weer een zware arbeidslast zal worden gevergd? Hoe de jonge groeiende lichamen der
kinderen, die beenderen, bloed en spieren moeten vormen, om sterk te worden voor het hen wachtende leven van
arbeid, en van strijd?’

Henriette  Roland  Holst  bezocht  in  1902  Enschede,  om  er  een  1  Mei-lezing  te  houden.  Samen  met  een
partijgenoot zag ze het Van Heekhuis, ‘het huis van “den ouden van Heek”, het staat op de plaats van het oude
kasteel der heeren van Enschedé – dezen waren berucht om hun “walgelijke tiranny”, en knevelarijen […]’. Ze
werd ontvangen in een textielfabriek, waarvan ze de naam niet vermeldt, maar het was Van Heek & Co.; de
fabrikant en zijn broer – Bernard en Ludwig – begeleidden haar. ‘We zien de weverij, ruwerij, ververij, drogerij,
maar de weverij is het treffendst: een reuzenzaal, honderden getouwen in lange rijen, voor en naast elkaar alle in
werking, en de mannen, meisjes en knapen, daartusschen, opmerkzaam, gespannen, behendig hanteerend al die
fijn bewerktuigde wezens, in het strakke teere licht.’ De gebroeders vielen haar mee, het schenen haar ‘geen
kwade menschen’, die fabrikanten. ‘Nog jong, niet bits, niet hoog, gemoedelijk eer en rondborstig. Menschen als
gij en ik. […]. Maar de gemoedelijkheid is weg, waar zij komen te spreken over “de arbeiders”. […] Klacht na
klacht over de arbeiders…. “Zij hebben geen hart voor de zaak, werken niet goed door … luieren zooveel ze
kunnen, behalve waar op stukloon wordt gewerkt … men moet voortdurend toezicht oefenen” … ik denk aan
Marx: “Het stukloon is de bij de kapitalistische productiewijze meest passende vorm van loon: het maakt veel
opzicht overbodig” – ik waag te vragen, of de heeren niet gelooven, dat er in vlugger tempo doorgewerkt zou
worden, zoo de arbeidsdag werd verkort. […] Maar deze fabrikanten zijn geen vrienden van verkorting van de
arbeidsduur. […] En de loonkwestie bij Van Heek? Neen, het gaat niet aan dat de arbeiders zich daarin mengen;
de patroon moet weten wat hij geven kan, hij moet de baas zijn op de fabriek, of de industrie gaat te gronde……
Genoeg! De tekst en de wijs zijn over-bekend.’ Toen Bernard van Heek ‘een verhandeling over den vrijhandel’
begon, verlangde Henriette ‘om weer onder de kameraden te zijn’.

Gerard van het Reve maakte het als Enschedees jochie allemaal van dichtbij mee. In Mijn rode jaren schildert hij
het  beeld  dat  de  mensen  op  straat  hadden  van  het  dekenweven.  Dekens  waren  in  de  ogen  van  velen  een
afvalproduct,  slechte  katoenen dekens,  vervaardigd  uit  het  stof  en  de pluizen  die  onder  de getouwen  in de
weverij  werden opgeveegd en die vroeger als waardeloos waren weggegooid.  Het afval  werd gereinigd van
tabakspruimen en verdere  ongerechtigheden en dan tot  dikke draden verwerkt.  Daarvan  moesten de wevers
dekens maken,  ‘waardeloze,  vieze prullen,  die naar  de Oost werden  gezonden,  waar de mensen geen dikke
dekens nodig hadden en waar ze ook te arm waren om goede dekens te kunnen kopen’.
Gerard was diep onder de indruk van de gebeurtenissen: ‘Het feit […] van een hele stad in oorlog tegen de
feodale  macht  van enkele  fabrikanten  heeft  zonder  twijfel  mijn hele latere  leven  beïnvloed.’  De uitsluiting
voelde hij ‘als een oorlogsverklaring, een ultimatum aan onze hele stad, die als in vroegere tijden een belegerde
veste, letterlijk door honger tot overgave gedwongen moest worden.’ Maar gelukkig stonden zij niet alleen: het
‘werkende volk van Nederland’ zou te hulp schieten.

Op 14 mei 1902 plaatste het Enschedese actiecomité in Het Volk een oproep aan de arbeidersorganisaties om de
stakende en uitgesloten arbeiders te helpen. Een week later gaf het bestuur van de SDAP een steunverklaring uit,
Tegenover  de  heerschzucht  van  den  kapitalist  de  solidariteit  van  den  arbeid,  die  aan  alle  afdelingen,
kiesverenigingen  en  aangesloten  leden  werd  gezonden,  met  de  opwekking  de  stakers  te  steunen  en  de
aankondiging van een inzamelingsactie.  Op dat moment was er overigens al 110.000 gulden bijeengebracht,
vooral opbrengsten van culturele avonden die de SDAP hield en waar Henriette Roland Holst sprak. Haar man
Richard coördineerde met de dichter Herman Gorter een actie van kunstenaars voor de Enschedese arbeiders.
Dichter  en  schrijver  Alex  Booleman  riep  Nederlandse  beeldende  kunstenaars  op  de  actie  daadwerkelijk  te
ondersteunen: ‘Kunstenaars van Nederland, stelt tegenover deze daden van deze industriëlen, den steun van wat
Holland best heeft aan gaven van gevoel en intellect, weest gij ook de steun van de arbeiders.’ De dag daarna
opende Het Volk met Henriette’s gedicht Aan de uithongeraars, zoals ze de fabriekseigenaren noemde.

Aan de uithongeraars.
Opgedragen aan de moderne tyrannen
te Enschedé.
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Nu hebt gij iets anders verzonnen
en gaat voeren den strijd in ’t groot:
acht duizend gekort in hun brood
en ge denkt “de slag is gewonnen”
en ge ziet reeds uw hongrende slaven
tot u wederkeeren gedwee
alles stil als in graven
en wat gij noemt “orde en vreê”.
Voor het loon dat uw wilkeur doet garen
ziet ge hun zwoege’ aan ’t getouw,
en ge zint “geen man en geen vrouw
droomt nu van verzet in veel jaren”
want hen heugen de kameraden
gestoote’ om hun moed in ellend –
zoo beschikt gij in uw genade
en spreekt “komt, wij maken een end”.
Maar het zou wel kunnen blijken
dat ge ditmaal u hebt vergist:
een nieuwe vijand betwist
den grond en denkt niet aan wijken:
ziet het land vol van zijne scharen,
zijn vaan die ov’ral opstaat:
wie zijn die ontelbaren?
Dat is het proletariaat!
Dat zijn wij, al de proletaren;
wij zijn als het zand der zee
en wij schikke’ ons in dichte scharen
tusschen u, geweldenaren,
en de strijders van Enschedé.
En onze penningen voeden
hen die uw hongerzweep dreigt:
denkt gij dat ge maklijk klein krijgt
wie tienmaal tienduizend behoeden?
Komt makkers uit Noord en Zuid
stort allen uw offerrande:
ontspringe uit uw vlijtige handen
de stroom die hun zegen bereidt.
Ja als één man willen wij staan
met duizend en duizend verbonden,
één wil in de harten en monden
“zij zullen niet ondergaan”.
Gij die onze kracht hebt veracht
en u sterk voelde door onze veeten,
hebt dank! dat ligt alles vergeten
en gij zelf hebt ons saamgebracht.
Wij tarten u, dwaze tyrannen:
wij tarten u, harten van steen:
doet uw best! uw weg gaat nu heen
over duizende en duizende mannen.
Wij geven u niet verloren,
dappere strijders voor recht,
een nieuwe kreet dreune’ in alle ooren:
Nu begint ons groot gevecht!
H.R.H.
Dit gedicht verscheen in Het Volk, 28 mei 1902.

Bijna vijftig Nederlandse kunstenaars stelden een daad en zegden werk toe. Onder hen de meest vooraanstaande
van Nederland, zoals de architecten H.P. Berlage en Karel de Bazel, de
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beeldbouwer Joseph Mendes da Costa, de Haagse Schoolschilders Johan Hendrik Weissenbruch, Willem Maris,
Isaac en Jozef Israëls, en Jan Toorop. De firmanten Van Heek & Co. was deze actie een doorn in het oog. Ze
stuurden de deelnemende kunstenaars strikt vertrouwelijk een dringend verzoek hun steun in te trekken en wezen
hen op de nadelige gevolgen van deze actie voor de Enschedese arbeiders. Benadrukt werd dat Van Heek & Co.
alles had gedaan om een eind aan de strijd te maken. De bijdragen uit het land zouden alleen maar averechts
werken. Volgens de Van Heeks hoorden ze dagelijks de verzuchting van uitgesloten arbeiders, die wilden dat de
steun van buiten zou ophouden. Hoe langer de hulp van buiten voortduurde, des te dieper zouden de arbeiders in
de ellende geraken. De actie van de kunstenaars werd een groot succes.

Binnen  het  altijd  zo  eendrachtige  bolwerk  van  de  FVE  borrelden  wat  meningsverschillen  op,  de  harde
stellingname  van  Van  Heek  &  Co.  zinde  niet  iedereen.  Tegenover  de  groeiende  vastberadenheid  van  de
arbeidersbeweging stond een fabrikantenvereniging die intern verdeeld was. De FVE was opgericht om in zulke
situaties het Twentse Stelsel toe te passen om zo met harde hand de overmacht te behouden. Maar in februari al
pleitte W.J. Blijdenstein
er voor in dit geval van uitsluiting af te zien: harde maatregelen bleken slecht te vallen in de publieke opinie.
Bovendien verdienden de fabrikanten in die jaren veel geld;  een uitsluiting was in een tijd van stagnatie  en
overcapaciteit gemakkelijker te organiseren dan in een tijd van groei. Voorlopig steunde alleen Rigtersbleek Van
Heek & Co; Jan van Heek besloot zijn vijfhonderd arbeiders de straat op te sturen, om zijn vader en broers niet
voor de voeten te lopen. Maar in maart werd besloten dat op 28 april zeventien fabrieken op vrijdag en zaterdag
dicht zouden gaan, met bijpassende korting op de lonen als gevolg. Opnieuw volgde echter uitstel, nu tot 13 juni.
De eensgezindheid in de FVE bleek dus niet groot. Dat nam niet weg dat de staking uiteindelijk gewonnen werd
door Van Heek & Co. De vermindering van het loon voor de dekenwevers ging door, de stakingsleiders werden
ontslagen. Op 17 juni werden de machines van Rigtersbleek weer aangezet. ‘Zwijgend en met wrok in ’t hart en
op ’t  gezicht  te lezen’,  gingen de arbeiders  weer aan het  werk.  De textielfabrikanten  waren  ook verbitterd,
volgens Jan van Heek, en weinig enthousiast over de afloop. ‘Een strijd als deze, gestreden tot het bittere eind,
wordt niet dadelijk vergeten. Als men in nuttigen richting voor zijn ondergeschikten heeft willen werkzaam zijn,
zooals Vader dat slechts deed – en men wordt bejegend, zooals de familie Van Heek gedurende al dien tijd, dan
lijden de zachtere gevoelens. Dank werd niet verwacht, doch de schromelijke verguizing in een groot gedeelte
der Nederlandsche pers en door een groot gedeelte van het Nederlandsche volk, werkte diep kwetsend. Doch de
geringe medestand dergenen van wien men eenigen steun zou verwachten, is het wat ons in deze het meest
teleurstelde. De houding n.l. der Enschedeesche fabrikanten, voor wie wij mede streden, voor wie wij een strijd
uitvochten.’

De houding en het beleid van hun collega’s waren aanleiding voor Van Heek & Co. om in oktober 1902 als lid
van de FVE te bedanken. Het bedrijf was van mening – zo luidde de officiële verklaring – dat de huidige statuten
onvoldoende samenwerking garandeerden, zoals
tijdens de werkstaking duidelijk was geworden. Dat was waar, maar daarnaast was het een poging om meer grip
te krijgen op de FVE in het algemeen. Het conflict had immers duidelijk gemaakt dat de informele invloed die de
Van  Heeks  als  grootste  textielbedrijf  in  de  regio  meenden  te  hebben,  onvoldoende  was.  Ze  wilden  de
stemregeling aanpassen en daarmee meer macht naar zich toetrekken. Die opzet slaagde gedeeltelijk: de leden
gingen  akkoord  met  een  statutenwijziging  die  de  grotere  bedrijven  meer  invloed  gaf.  Van  Heek  &  Co.
Profiteerde  het  meest,  met  een  van  tien  naar  tweeëntwintig  gestegen  stemmenpercentage.  De  vier  grootste
werkgevers: Van Heek & Co., Nico ter Kuile en Zonen, Rigtersbleek en Gerh. Jannink & Zonen, hadden nu met
59  van  de  109  stemmen  een  meerderheid,  die  hecht  was  en  zou  blijven,  omdat  de  Van  Heeks  sterke
vriendschaps- en familiebanden hadden met de leiders van Jannink en Ter Kuile. Winst voor Van Heek & Co.
was ook dat Bernard van Heek voorzitter werd van de FVE.

De financiële schade die Van Heek & Co. leed aan gemiste omzet, rente en afschrijving werd
nooit bekend gemaakt, maar liep zeker in de honderdduizenden guldens, gezien ook het feit
dat het veel kleinere Rigtersbleek, dat vanaf 1 maart tot 17 juni stil stond, alleen al aan rente
en afschrijving een schadepost van ƒ 33.161,18 moest boeken. Jan van Heek kreeg dit bedrag
overigens geheel vergoed door het moederbedrijf. Maar voor hem wogen andere gevolgen zwaarder. Er waren
gedurende  de  maanden  na  de  werkstaking  volgens  hem  onaangename  verhoudingen  ontstaan.  De  ‘vrije
arbeiders’ zoals hij de onderkruipers noemde, werden in en
buiten de fabriek ‘zoo geplaagd, nagejouwd en mishandeld’, dat het niet mogelijk bleek ook maar één van hen –
het waren er 150 – in dienst te houden, ze waren allen vertrokken. Maar er waren nog meer gevolgen ‘van den
langdurigen lediggang en stelselmatige opruiing’,  namelijk de losbandigheid van veel  Enschedeërs.  Jan: ‘De
politie, die gedurende de staking haar prestige niet hoog genoeg wist te houden en doortastend genoeg wist op te
treden, had tijdelijk hare macht verloren.’ Opstandjes, vechtpartijen, dronkenschap en diefstal waren aan
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de orde van den dag. Waarover Jan van Heek niet schreef, was het besmette blazoen van de textielindustrie in het
algemeen en de firma Van Heek & Co. in het bijzonder. Het bedrijf had in streek en land het imago verworven
van een ‘doctrinaire, behoudzuchtige firma’, die niet toestond dat anderen aan haar macht knabbelden, niets was
daarvoor te veel geweest. Dat imago zou nog vele jaren aan het bedrijf kleven, tot ver in de crisisjaren dertig.
Onverwacht  was de kritiek uit  kringen  van gewaardeerde collega-ondernemers.  D.W. Stork, firmant  van de
gelijknamige machinefabriek in Hengelo en voorzitter van de in 1899 door hem en Bernard van Heek mede
opgerichte Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers  (VNW), verweet Van Heek & Co. tactische fouten; de
grondoorzaak was volgens hem het gemis aan contact tussen werkgevers en werknemers.

 ‘Ik had een kind op de fabriek, een meisje. Nu heeft men twee rollen, aan beide zijden van groote raderen
voorzien, en daar men vergeten had het dekstuk erop te leggen, kreeg het kind
haar duim er tusschen. Ik kom ’s morgens vroeg op de fabriek, en zie dat men ’s nachts goed
het dekstuk er op had gezet. Dat had men vroeger moeten doen, zeide ik, dan was het ongeluk
niet gebeurd. Och, antwoordde men mij, dan had zij wellicht ergens anders een ongeluk gekregen.’ Dit gebeuren
was voor de Enschedese textielarbeider Andries Getkate één van de
redenen om zijn baan bij de textielfabriek Schuttersveld in Enschede op te zeggen. Hij vertelde het verhaal in het
begin van de jaren negentig aan de staatscommissie die de Veiligheidswet en de Ongevallenwet voorbereidde.
Het was illustratief voor de instelling van bazen en fabrikanten omstreeks de vorige eeuwwisseling. In de textiel
gebeurden  de meeste ongelukken bij  het  bewerken  van de grondstoffen,  arbeiders  gleden  uit  en vielen van
zolders, bordessen, loopplanken, ladders en trappen. Ze liepen letsel op aan ogen, handen, armen en vingers. Het
eindverslag  van  de  staatscommissie vond zijn  weerslag  in  het  eerste  ontwerp  voor  een  Ongevallenwet,  dat
minister Ph.W. van der Sleyden van Waterstaat, Handel en Nijverheid in 1897 indiende: werkgevers moesten
zich bij een rijksverzekeringsbank verzekeren, die het recht op een uitkering na een ongeval garandeerde: een
vergoeding van de kosten van geneeskundige hulp en een compensatie van gederfd loon, met een wachttijd van
zes weken. Het bedrijf moest de premies betalen, een verplichting die voorkwam dat werknemers een deel van
hun  productiekosten  afwentelden  op  de  door  alle  burgers  gefinancierde  armenzorg.  De  in  hetzelfde  jaar
aangetreden nieuwe regering Pierson-Goeman Borgesius (1897-1901) trok het voorstel in en minister ir. C. Lely
presenteerde begin 1898 een nauwelijks aangepast ontwerp, waarbij de wachttijd werd bekort tot drie weken; de
werkgevers moesten de volledige premie betalen. Lely’s ideeën ontmoetten felle weerstand bij de Nederlandse
werkgevers, die werden
aangevoerd door J. C. van Marken, eigenaar van de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek in
Delft, en zijn vriend D.W. Stork van de Machinefabriek Gebrs. Stork & Co. in Hengelo. Beiden hadden in hun
bedrijven al fabrieksfondsen opgericht. Stork vreesde dat de wet de ondernemers onnodig veel geld zou kosten.
Van Marken en Stork kwamen samen in actie en
riepen werkgevers op voor een protestbijeenkomst op 19 juni 1899. Dit was het begin van de
oprichting van de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers.

Stork was bevriend met Gerrit Jan van Heek. Ze kenden elkaar uit de Twentse ondernemersnetwerken en ook als
politicus, want ze waren bijna drie jaar tegelijkertijd lid van Provinciale Staten van Overijssel. In 1903 zou Stork
zijn Enschedese collega opvolgen als lid van de Eerste Kamer. Hoewel beiden liberaal dachten, verschilden ze in
hun sociaalmaatschappelijke opvattingen. Stork vond het belangrijk– ook met het oog op de ontwikkelingen op
langere termijn – relaties te onderhouden met de arbeiders en eventueel de
vakbeweging, omdat daarin volgens hem de oplossing lag van de sociale kwestie. Van Heek hield vast aan de
traditionele  vorm  van  macht  en  uitoefening  van  die  macht.  Van  de  socialisten  moest  hij  niets  hebben.
Levensgroot was volgens hem het gevaar dat de arbeiders zich lieten overvleugelen door de socialisten, die de
zaken niet op vredelievende wijze wensten op te lossen, maar liever de strijd uitlokten. De twee geboren Tukkers
vonden  elkaar  in  hun  verzet  tegen  de  ontwerpwet  van  Lely,  vooral  omdat  zij  –  hoe  verschillend  hun
achterliggende sociale opvattingen ook waren – al hadden gezorgd voor een sociaal vangnet voor hun arbeiders
die een fabrieksongeval kregen. Overigens speelde bij Van Heek nog een andere factor mee: hij streefde ook
naar kostenbeperking, omdat het in de textiel niet bijzonder goed ging. Twintig Twentse textielbazen, met Gerrit
Jan van Heek als voorman, waren niet tegen de invoering van de wet, maar ze stonden ook niet te juichen.
Daarom  stuurden  ze  op  26  februari  1899  de  Tweede  Kamer  een  adres,  waarin  ze  er  op  aandrongen  de
premiekosten  voor  de  werkgever  zo  laag  mogelijk  te  houden.  Ze  wezen  op  de  zware  concurrentie  die  de
katoenindustrie op de wereldmarkt ontmoette van de Engelsen, ook in Oost-Indië dat een belangrijk afzetgebied
was voor Twentse textiel. Bovendien hadden Enschedese bedrijven al een gezamenlijk zieken- en pensioenfonds,
met 7.200 deelnemers: tachtig procent van de textielarbeiders. Ze hadden enig recht van spreken, want in het
laatste  decennium  van  de  negentiende  eeuw  was  meer  dan  tachtig  procent  van  de  werknemers  in  de
textielindustrie verzekerd, meestal via fabrieks- of bedrijfstakfondsen die op initiatief van de werkgevers waren
ingesteld.  De Twentse  werkgeversfondsen  stonden  in  dat  opzicht  bekend  als  de  betere  van  Nederland.  De
fabrikanten  vreesden  desorganisatie  van  de  bestaande  maatregelen  die  behalve  ongevallen  ook  ziekte-  en
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ouderdomsvoorzieningen omvatten. Maar achter het begrijpelijke verzet tegen hogere loonkosten en verstoring
van  bestaande  maatregelen  ging  een  veel  algemener  belang  schuil.  Werkgevers  voorzagen  een  groeiende
zeggenschap van de staat. In een breder kader: de staat nam door het scheppen van arbeidersvoorzieningen de
socialisten de wind uit de zeilen. Het gevolg hiervan was echter dat de werkgevers hun directe zeggenschap over
de  eigen  werkvloer  ingeperkt  zagen.  Daartegen  kwamen  ze  in  het  geweer.  En  ze  vonden  steun  bij
andersdenkenden,  want  niet  alleen  de  liberalen  verzetten  zich  tegen  staatsingrijpen,  maar  ook  de  politiek-
religieuze stromingen, vanuit het subsidiariteitsbeginsel en soevereiniteit in eigen kring. Abraham Kuyper, de
voorman van de ARP, pleitte in het parlement voor een zelfstandige uitvoering van de wet door organisaties van
werkgevers en werknemers. Het kabinet kwam hem daarop enigszins tegemoet, door de werkgevers toe te staan
het risico van de verzekering zelf te dragen of onder te brengen bij een verzekeringsmaatschappij. In hoofdlijnen
bleef  de  wet  echter  een  staatsverzekering  (1901)  voor  een  bepaalde  categorie  werknemers  –  werkzaam in
fabrieken  en werkplaatsen waar stoommachines  worden gebruikt  – tegen verlies van inkomsten bij  ongeval
waarbij de premies werden betaald door de werkgevers.

Jan van Heek zette  zich vele  jaren in voor het  Zieken-  en Pensioenfonds voor Enschede en Lonneker.  ‘De
fondsen werkten op bescheiden schaal, doch goed en nuttig’, aldus Jan, maar dertig jaar na de oprichting in 1866
waren  er administratief  nog vele tekortkomingen,  ingrijpen  was dus noodzakelijk.  Dat gebeurde  in de jaren
1902-1911, onder aanvoering van Jan van Heek, in samenwerking met collega-fabrikanten Arnold en Julius
Scholten  en  Sig  Menko,  en  L.  Andres  namens  de  werknemers.  De  drie  onderdelen:  het  ziekenfonds,  het
pensioenfonds  en  het  begrafenisfonds,  werden  boekhoudkundig  van  elkaar  gescheiden,  zodat  een
overzichtelijker beheer mogelijk werd. Het primitieve onderkomen in Enschede, aan de Noorderhagen, maakte
plaats voor een nieuw kantoorcomplex in de Nijverheidstraat, waarin ook een eigen apotheek werd gevestigd. De
vernieuwde instelling werd in de zomer van 1909 geopend en ‘vanaf dien tijd dateert de groote opgang’. Jan
meende dat het Zieken- en Begrafenisfonds ‘zegenrijk’ heeft gewerkt voor zijn meer dan veertigduizend leden.
‘De cardinale fout, waartegen ik steeds op de meest dringende wijze had gewaarschuwd, was, dat er geen eigen
kapitaalvorming plaats had. De jongere leden betaalden door hun premies de pensioenen der ouderen.’ In 1921
werd het fonds opgeheven, want er kwamen wettelijke voorzieningen. Voor Jan was dit aanleiding als firmant
van Rigtersbleek eigen voorzieningen voor de pensioenen van de medewerkers te treffen.

Tijdens deze min of meer succesvolle  actie tegen de Ongevallenwet  namen Bernard van Heek, Stork en de
Oldenzaalse  textielfabrikant  Diederik  Gelderman  het  initiatief  tot  de  oprichting  van  de  Vereeniging  van
Nederlandsche  Werkgevers,  de  voorloper  van  het  huidige  VNO/NCW. Stork  werd  de  eerste  voorzitter.  De
Staatscourant meldde eind december 1899 de oprichting van de VNW, gevestigd te Enschede, ‘waar tenminste
één bestuurslid woont’. Twentse ondernemers domineerden de vereniging: van de zeven voorzitters tussen 1899
en 1990 hadden er vijf een fabriek in Twente. Jan van Heek, vrij kort na de oprichting lid geworden, werd in
1904 gekozen tot ondervoorzitter en vanaf 10 juli 1906 gaf hij als voorzitter leiding aan de organisatie. Ook
waren ze in de organisatie sterk vertegenwoordigd, want in 1909 was één van de vijf leden ondernemer in dit
deel van het land. De doeleinden van de VNW waren vooral van politiek-economische aard: het behartigen van
de belangen van de ondernemers in het raam van de algemeen-politieke verhoudingen. De werkgevers wensten
in de toekomst te worden betrokken bij de sociale wetgeving, zo bleek uit de eerste doelstelling. De VNW wilde
haar standpunten ‘doen kennen aan zoodanige colleges, vergaderingen of personen, als met de vaststelling der
aanhangige  en  de  uitvoering  van  bestaande  wetten,  algemeene  maatregelen  van  bestuur  en  wettelijke
verordeningen zijn belast’. Volgens de statuten kon de nijverheid zich alleen ontwikkelen, als het beginsel van
de vrije handel werd gehandhaafd. Bij het maken van sociale wetten moest het particuliere initiatief worden
gesteund  en  rekening  worden  gehouden  met  de  financiële  draagkracht  van  de  ondernemers.  Dat  was  niet
uitsluitend  in  het  belang  van  de  ondernemers,  juist  door  deze  uitgangspunten  te  hanteren,  zouden  ook  de
belangen van de arbeiders het meest worden gediend. In juni 1908 werden de statuten van de VNW gewijzigd.
Eén van de wijzigingen was dat het niet langer was voorgeschreven dat één van de bestuurders in Enschede
woonde,  hij  mocht ook uit  een andere plaats  in Twente komen. Het  was Jan van Heek’s  laatste  maand als
voorzitter. De statuten schreven voor dat een voorzitter na twee jaar aftredend was en Jan zag geen aanleiding
nog een periode het leiderschap op zich te nemen, omdat zijn belangstelling meer in een andere richting ging.
Het was duidelijk dat het bestuurswerk in de wereld van het bedrijfsleven of het openbare bestuur hem niet
lokten. Jan nam op 20 juni 1908 afscheid tijdens de jaarvergadering in Hotel Het Zwaantje in De Lutte. Tevoren
maakten de verenigde werkgevers een rondwandeling door de bossen rondom Kasteel Twickel in Delden.

De Nieuwe Courant, een ‘lijdensgeschiedenis’
Twentse ondernemers, die hadden ondervonden hoe schadelijk het geschrijf van de journalisten over hun macht,
hun  fabrieken  en  hun  optreden  kon  zijn  en  zelf  geen  spreekbuis  hadden,  namen  het  initiatief  voor  een
ondernemerskrant:  De Nieuwe Courant  die vanaf 1900 verscheen en onder leiding stond van L.J. Plemp van
Duiveland. De gebeurtenissen rondom de totstandkoming van de Ongevallenwet maakten ‘de groote werkgevers
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attent [...] op de wijze, waarop zij zich moesten vereenigen om hun gemeenschappelijke belangen voor te staan’.
De krant kostte veel geld, maar ‘heeft een grooten opgang gemaakt’, aldus de hoofdredacteur. Een financieel
succes was het daarentegen niet, daarvoor was de concurrentie met Het Vaderland te groot. Maar Jan van Heek
had daarover een afwijkende visie: ‘Geen succes doch een lijdensgeschiedenis. […] Slechts schoorvoetend heeft
Twente  daaraan  meegewerkt.’  Twintig  jaar  lang  heeft  Plemp  van  Duiveland  ‘de  industrieele  belangen
voorgestaan en daarbij de beginselen der Vrij-liberale partij verdedigd’. Het vrijzinnig-democratische Kamerlid
M.W.F. Treub uitte in 1908 zelfs de beschuldiging dat de krant haar oordeel aan de werkgevers had ‘verpand, zo
niet verkocht’. Maar een ereraad, ingesteld door de Nederlandsche Journalistenkring, stelde Plemp´s eerlijkheid
en onafhankelijkheid buiten twijfel. Plemp streefde ernaar zijn dagblad ‘een weinig [te] houden boven het peil
van het gemiddelde zijner lezers, want dezen zoeken in hun blad vooral educatie’. Hij vond dat de krant een
‘journal d’opinion’ moest zijn en betreurde het dat het steeds meer een ‘presse d’ínformation’ werd. Bij zijn
overlijden prees een collega Plemp’s 'fraaie, zij het soberen, maar schier smetteloze stijl, in prachtige opbouw,
rijk en beeldend van vorm en van gedegen inhoud’ en noemde hem een ‘ aristocraat van den geest’ die ‘de
Nederlandsche journalistiek tot een stralend hoogtepunt heeft gevoerd.’ In 1932 werd de krant verkocht aan de
Nieuwe  Rotterdamsche  Courant.  ‘De  treurige  gang  van  zaken  in  handels-  en  industriekringen  zal  ook  de
industrieelen wel afgeschrikt hebben nog langer hun geld aan de instandhouding van het
blad te wagen.’

Jan van Heek was een familiemens. Dat blijkt vooral uit de memoires die hij in 1942 heeft opgeschreven, zijn
herinneringen aan het Van Heekhuis waar hij bijna veertig jaar woonde,
maar vooral ook aan zijn ooms en tantes, vader en moeder, broers en zussen. Een hoogtijdag
in de familie was voor Jan zonder twijfel 9 november 1907, de dag waarop zijn jongere zus Bertha trouwde met
de bankier Jan Jordaan. Ze was haar verdriet over haar eerste mislukte
huwelijk te boven gekomen,  afleiding had ze vooral  gevonden in haar  tekenen en schilderen.  Tegelijkertijd
vierde de familie de zeventigste verjaardag van vader Gerrit Jan. Dat de twee festiviteiten samenvielen, was
vooral op aandrang van de familie, die het feest liever niet in Twente wilde houden, maar in het Kastens Hotel in
Hannover,  waar al eerder  grootse Van Heekfeesten plaatsvonden. Jan Jordaan had het er moeilijk mee: ‘De
herrie en de kermisboel
van de grossstadt hebben we er toch niet bij nodig’, schreef hij Bertha, maar zijn protest baatte niet. Het werden
enkele dolle dagen. De kroon op het feest was volgens Jan de gezamenlijke tocht naar Berlijn:

‘Daar is alle ernst aan den kant gezet,  daar is gedurende enkele dagen slechts gekheid en pleizier gemaakt,
waaraan de ouderen zich niet geheel hebben kunnen onttrekken. Men kan
zich moeilijk eenen familietocht denken waarvan allen zooveel voldoening hebben gesmaakt
en  welke  Vader  & Moeder  zeker  de  meeste  satisfactie  moet  hebben  gegeven.’  Jan  Jordaan  kwam uit  een
respectabele  Haaksbergense  familie  van  textielfabrikanten,  notarissen  en  bankiers.  Hij  had  sinds  1895  een
verantwoordelijke baan bij de bankiersfirma die drie ondernemende Twentenaren in 1883 van de Twentsche
Bankvereeniging hadden overgenomen: Diederik Bernard Jordaan, Herman Cohen en Herman Wennink, en die
hun namen droeg: Jordaan, Cohen & Wennink en was gevestigd aan de Boulevard des Italiens in
Parijs. De firma was de eerste jaren vooral actief als wisselkantoor, later werd ‘de bediening van zeer gegoede,
particuliere  clientèle’  hoofdzaak.  Voor  deze  klanten  verzorgde  de  bank  de  administratie  van  hun  grote
vermogens en de uitvoering van omvangrijke effectenorders,  waarvoor met name Jan Jordaan verantwoordelijk
was. Jan van Heek had over zijn zwager zijn eigen gedachten: ‘Jan Jordaan vereenigde in zijn persoon kapitale
eigenschappen  en  minder  goede.  Hij  had  een  scherp  verstand,  een  sterk  geheugen  en  de  bijzondere  gave
menschen te herkennen.’  Wat  Van Heek betreurde  was dat  Jordaan buiten zijn  drukke baan  weinig tijd  en
gelegenheid had voor andere zaken. De vraag was of dit wel de eigen keuze was van Jan Jordaan: ‘Het is veel
aangenamer te leven temidden van familie, dan geïsoleerd in Parijs, waar ik bovendien van ’s morgens vroeg tot
’s avonds laat buiten de deur ben.’ Midden oktober 1908 riep Jan Jordaan zijn zwager Jan van Heek naar Parijs.
Het contract  van de vennootschap van de firma Jordaan,  Cohen & Wennink liep op 31 december af.  In  de
voorbije jaren had Jordaan met enige regelmaat met de drie partners over verkoop of overdracht gesproken, maar
zekerheid had hij niet gekregen. En nu wilde Jordaan voor zichzelf beginnen. Wennink was enkele maanden
geleden gestorven, Bernard Jordaan was al geruime tijd ‘oncapable tot het drijven of deelnemen in de leiding
eener zaak en Cohen was persoonlijk niet gezien’, aldus Jan van Heek. Direct  na zijn komst op 20 oktober
maakte Van Heek een ruwe opzet voor een persoonlijke commanditaire vennootschap – een c.v. op aandelen
kende Frankrijk niet – onder de naam Jordaan & Cie., waarvan Jan Jordaan de hoofdelijk aansprakelijke vennoot
werd en waarin familieleden voor belangrijke bedragen als commanditaire vennoten optraden. Partners in dit
familiebedrijf waren behalve Jordaan, zijn
schoonvader Gerrit Jan van Heek, Jan van Heek en diens zwager Willem Blijdenstein, bankier
van B.W. Blijdenstein & Co., een dochteronderneming van de Twentsche Bank in Londen.
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Op 1 januari 1909 startte de nieuwe bank, op het adres 5, Rue Lafitte, weliswaar niet direct
aan de Boulevard, maar wel temidden van grote banken als Crédit Lyonnais, Rothschild Frères et Cie. en Louis
Hirsch. In een uitvoerige brochure wezen Jan Jordaan en Jan van Heek relaties en klanten er op dat het kantoor
voor particulieren bijzonder gunstig was gelegen, discreet en deftig, de kantoren waren doelmatig ingericht en er
waren mooie ontvangkamers ‘voor betere clientèle’. De bank bleek een groot succes en Van Heek voorzag dat
door de toeloop van clientèle het kantoor al snel te klein zou zijn. Hij kreeg gelijk.  De verhuizing naar het
gebouwencomplex van het tijdschrift  Illustration aan de Rue St. Georges bracht uitkomst en betekende tevens
een  aanzienlijke  stijging  in  status  en  aanzien.  In  1938  kocht  het  kantoor  het  pand,  dat  na  een  grondige
verbouwing op 5 september kon worden geopend. De zaak kende één zwak punt, volgens Jan van Heek, het
kantoor dreef  geheel  op Jan Jordaan,  zo’n grote  instelling mocht niet  staan of  vallen met één persoon.  Hij
vreesde alleen dat het jaren zou kunnen duren voordat  iemand was gevonden en opgeleid om de plaats van
Jordaan te kunnen innemen. Desondanks bleven de zaken goed gaan. Het bankiershuis kreeg een uitstekende
naam, niet alleen in Franse bankkringen, maar ook in Nederland. Ernst
Heldring, één van Nederlands bekendste ondernemers, bezocht in december 1923 de bank in
Parijs: ‘….een drukbeklante Hollandsche effectenzaak,  die, naar  men zegt,  groot vertrouwen bij het  publiek
geniet, omdat zij niet, als de Fransche banken, erop uit zijn de beleggers vol te stoppen met fondsen waarbij zij
geïnteresseerd zijn.’ Op 25 mei 1935 overleed Jan Jordaan. Hij liet volgens Jan van Heek ‘eene desolaten boedel
achter’. Jan van Heek had nu de handen vrij om samen met anderen de reorganisatie ter hand te nemen. De zoon
van  Jan  van  Heek’s  zwager  en  vriend  Gerhard  Jannink,  Egbert,  kreeg  een  plaats  in  het  bestuur,  die  zich
uitmuntend van zijn taak kweet, dank zij zijn prettige karakter en zijn persoonlijkheid.

De Twentsche Bank
Jan  van  Heek  had  in  de  loop  der  jaren  een  grote  belangstelling  voor  de  bancaire  wereld  ontwikkeld.  Bij
Rigtersbleek trok hij zich vanaf het begin van de jaren tien steeds meer uit de
dagelijkse leiding van het bedrijf terug, die in goede handen was bij zijn twee broers; hem interesseerden vooral
de financiële kanten van het ondernemerschap. Daarom – en ook ter wille van zijn zuster Bertha – zette hij zich
met hart en ziel in voor de bank van zijn zwager Jan Jordaan. Meer dan dertig jaar werkte hij mee aan de opbouw
van  de  bank.  ‘Mijn  vader  heeft  eigenlijk  nooit  liefhebberij  gehad  aan  de  textielindustrie,  wel  voor  het
bankwezen’, onthulde zijn zoon Jan (J.H.A). van Heek begin 1984 aan een verslaggever van de Twentsche
Courant. Zijn Parijse ervaringen kwamen hem goed van pas als lid van de kredietencommissie
van  de  Twentsche  Bank,  een  functie  die  hij  vanaf  1916 bekleedde.  In  1923 werd  hij  commissaris  van  de
Twentsche Bank, nadat zijn broer en bankcommissaris Bernard was overleden. In de jaren 1935 en 1936 was hij
voorzitter van de Raad van Commissarissen, maar zijn importantie in deze Raad was beduidend groter dan die
van een doorsneecommissaris. Zelf vond Van Heek dat hij het lidmaatschap en het voorzitterschap van deze raad
‘met  ambitie  en  toewijding’  had  bekleed.  Jarenlang  volgde  hij  met  grote  interesse  de  ontwikkeling van de
Twentsche Bank, hoewel de zaken soms niet verliepen zoals hij het
graag gezien zou hebben. Jan was namelijk geen voorstander van de ‘uiterst gecompliceerde
persoonlijke overeenkomsten’ die zijn zwager Willem Blijdenstein had ingevoerd. Een fout was het volgens Van
Heek, dat de gevormde noodzakelijke reserves algemeen eigendom bleven van de beheerders en niet van de
bank. Daardoor was de stabiliteit op langere termijn niet volledig gegarandeerd. Hij was ook van mening dat de
bank veel eerder een naamloze vennootschap had moeten worden. Reeds lang voor het begin van de Eerste
Wereldoorlog had hij bij zijn vriend Adam Roelvink hierop aangedrongen, maar vergeefs want zwager Willem
bleef  zich  verzetten.  Een  zwak  had  Jan  altijd  voor  de  Londense  vestiging  van  de  Twentsche  Bank  in  de
Threadneedle Street in Londen, in het hartje van de city. Het kantoor was voor vele Nederlanders ‘een startpunt
in de metropolis’ geweest.

Grootste bank van Nederland
De geschiedenis van de Twentsche Bank reikt terug tot 1835, toen een verbolgen Benjamin Willem Blijdenstein
jr.  na  een  rechtenstudie  in  Enschede een  notariskantoor  opende.  Voor  hem was  er  geen  plaats  meer  in  de
textielfabriek waar zijn grootvader, vader en twee broers – van wie één een mislukte student was – de leiding
hadden.  De jonge Blijdenstein kreeg belangstelling voor financiële  zaken en begon naast  zijn  notariaat  een
kassierszaak, die gaandeweg groter werd. Hij kocht en verkocht vorderingen van en aan textielfabrikanten, nam
goederen in consignatie ter verzending naar de Oost, verstrekte kredieten of bemiddelde bij het verlenen ervan.
Bijna alle textielbedrijven in de stad brachten hun kassierszaken onder bij Blijdenstein jr., die in 1858 besloot
een kantoor te openen in Londen; ook dat ontwikkelde zich voorspoedig. Drie jaar later richtte hij samen met
acht Twentse bedrijven – onder wie Van Heek & Co., in casu Gerrit  Jan van Heek – de Twentsche Bank-
Vereeniging op, om eigenhandig hun markt te kunnen organiseren en om zaken als kredietverlening en export
(naar  vooral Nederlands-Indië)  voortaan zelf te regelen. De bank kocht en verkocht vorderingen van en aan
fabrikanten, de zogenoemde wisselhandel, nam goederen in consignatie ter verzending naar de Oost, verstrekte
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kredieten  en  bemiddelde  bij  de  verlening  daarvan,  financierde  de  im-  en  export  van  katoenproducten.  De
Twentsche Bank groeide uit tot de grootste bank van Nederland. In Enschede hield de bank lange tijd kantoor in
het Roessinghhuis aan de Langestreet 41. In 1910, toen de villa te klein was geworden, werd een
nieuw  kantoorgebouw  geopend  aan  het  Hoedemakersplein,  een  statig  pand,  waarvoor  de  architect  Arend
Beltman het ontwerp had gemaakt. In  hetzelfde jaar  kreeg Willem Blijdenstein de leiding van de bank. De
Twentsche Bank werd later één van de voorlopers van de ABN AMRO.

Jan van Heek had als lid, bestuurslid en voorzitter van de FVE en zeker ook als voorzitter van de VNW veel
bestuurlijke ervaring. Hij was een goede onderhandelaar gebleken: hij bracht rust in onderhandelingen en kon
partijen naar elkaars argumenten laten luisteren. Deze kwaliteiten kwamen hem goed van pas, toen begin 1910
bij N.J. Menko een staking uitbrak.
De grieven van de arbeiders betroffen zeven punten: het willekeurige, aanstootgevende optreden van de bazen,
de verdeling van de kettingen, de lengte van de stukken, het doktersbezoek dat in eigen tijd moest plaatsvinden,
de stank van de wc’s, de viering van kerkelijke feestdagen waarvoor de werkgever geen vrijaf gaf, en het feit dat
de fabrieksklok niet gelijk liep met de klokken van de andere textielfabrieken. Jan werd als voorzitter van de
commissie die het conflict moest helpen oplossen, nauw bij deze staking betrokken. Maar ook hij voorkwam
niet,  ondanks  zijn  kwaliteiten  als  onderhandelaar,  dat  er  een  uitsluiting  volgde.  Het  grootste  deel  van  de
Enschedese fabrieksbevolking kon dertig dagen lang niet werken, want dertien andere bedrijven legden het werk
stil. Dat betekende in totaal 24.000 verloren dagen. De situatie was zo ernstig dat voor het eerst vanuit de toplaag
van de stad actie werd ondernomen. Een groot aantal vooraanstaande stadgenoten liet in een open brief weten dat
het ongerust was. Er kwam geen oplossing. Na een staking van vier maanden gingen de werknemers midden
augustus weer aan het werk. Ze stonden met lege handen, want hun verzet had geen enkel resultaat gehad. De
lokale Enschede-Lonneker Courant van 20 augustus, die de werkgevers altijd vriendelijk gezind was, hoopte dat
‘de  arbeiders  […]  geleerd  zullen  hebben,  dat  het  zelfmoordend  en  misdadig  is,  om  op  grond  van  louter
nietigheden het werk neer te leggen en dat de 110 werkgeversvereen.  middelen zal weten te vinden, om de
ongebreidelde klachtenwoede der arbeiders voor ’t vervolg te temperen en waar nodig in het goede spoor te
leiden’. Jan van Heek was minder ontevreden: ‘Ik heb mijn best gedaan om het conflict zich niet in alle scherpte
te doen verloopen, wat ook gelukt is. Er werden geen groote wonden geslagen’, meende hij, terugkijkend op
deze episode. In zijn dagboek noteerde hij: ‘Niettemin, de strijd is uitgestreden, onaangenaam als hij was, en is
geëindigd met de totale
capitulatie  der  arbeidersorganisaties.  Want  deze  organisaties  waren  het,  die  den  agitatie  aanvoerden  en
aanwakkerden en later den strijd ondernamen. Niet de arbeiders, die er als zoovele duizenden onwetende en
gedreven schapen bijloopen. […] Een verblijdend teeken in dezen tijd is geweest het nette en rustige gedrag der
groote arbeidersbevolking en de naar omstandigheden wederzijdsch bestaande “good feeling”. In dat opzicht was
de toestand oneindig beter dan in het merkwaardige stakingsjaar 1902.’ Midden juni 1912, brak er bij Jan van
Heek’s  eigen  Rigtersbleek  een  ernstig  arbeidsconflict  uit,  dat  een  maand  duurde.  De  arbeiders  eisten
loonsverhoging voor die collega’s die van vier op zes getouwen waren gezet. Deze intensivering van het werk
ging gepaard met een verlaging van het stukloon met 17 procent. Daarnaast eisten de zeshonderd stakers, van
wie er meer dan driehonderd lid waren van de socialistische vakbond De Eendracht, een vrije zaterdagmiddag.
Toen de staking voorbij was, kostte het nog vijf dagen voordat iedereen weer aan het werk was. De directie
wilde de achterstallige ziekenfondspremie in één keer innen, tegen de zin van de arbeiders, die het werk weer
neerlegden. Jan van Heek wilde er weinig over kwijt, maar evenals vier jaar geleden, in zijn nabeschouwing over
de staking bij Menko, eindigde hij weer met een vergelijking met de staking van 1902, voor hem kennelijk een
onvergetelijke smet op het Van Heekblazoen. De stakers hadden de strijd weer verloren. Blij was Van Heek dat
hij  van  niemand  van  de  stakers  of  anderen  één  verkeerd  woord  had  gehoord  en  ook waren  hij  noch  zijn
medefirmanten ‘met eenen vinger nagewezen’. Dat was wel een contrast ‘met den grooten, bitteren strijd van
1902 10 jaren te voren’.

In de achttiende eeuw bouwden Enschedese fabriqueurs, geïnspireerd ook door welvarende
Amsterdammers die zich in de zomermaanden ontspanden aan de boorden van Vecht en Amstel, of in de duinen
van het Kennemerland, op het Twentse platteland hun buitenverblijf:
een  tuinhuisje,  een  koepel  of  een  heerschapkamer.  Aan  het  begin  van  de  twintigste  eeuw  lieten  de
textielfabrikanten door in hun kringen gewaardeerde architecten riante buitenhuizen ontwerpen, want de stad had
haar charme verloren, stoom en stank van hun eigen industrie
vervuilden hun woonomgeving. ‘Is ’t niet een soet vermaeck, in ’t groen te mogen treden, daar ons geen roock
en quelt, geen dampen van de steden?’ Dit viel samen met de groeiende afstand tussen de verschillende klassen
en standen in Twente. Deze segregatie kwam overigens ook elders voor, zoals over de grens in Duitsland. De
eerste  Van Heek  die  in  de  zonnige  maanden  van  het  jaar  het  landleven  verkoos  boven  de  stad  was  Jan’s
voorvader  Gerrit  Jan van  Heek  (1728-1785),  die  aan  de  rand  van  het  dan  nog kleine  stadje  Enschede  een
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buitentuin liet bouwen. Kort daarna werd Helmich van Heek de eerste landgoedbezitter toen hij Hof te Boekelo
kocht. Jan’s vader Gerrit Jan van Heek kocht in 1865 ’t Stroot dat aansloot op het geërfde Hof te Boekelo en in
1895 verwierf hij in Haaksbergen nog eens 2.300 hectare. Jan van Heek was het buitenbeentje in de familie Van
Heek. Als kind al ging hij graag zijn eigen weg, als volwassene koos hij voor een ander leven. Hij reisde de hele
wereld af, leerde vreemde landen en culturen kennen, raakte verslingerd aan een ver verleden. Hij bleef heel lang
ongetrouwd thuis bij zijn ouders wonen, niet op zoek naar geborgenheid in de familiekring, eerder wellicht uit
gemakzucht. Zijn verre reizen voerden hem vele weken, soms maanden lang van huis weg, waarom zou hij dan
ergens in Enschede of omgeving een eigen onderkomen zoeken? Financiële zorgen had hij niet. Na een wat
matige start van Rigtersbleek ging het na het eerste decennium van de twintigste eeuw crescendo. Vijfhonderd
werknemers verdienden in de fabriek hun dagelijks brood, de omzetten vertoonden een gestaag stijgende lijn,
dertigduizend spindels en ruim zeshonderd weefgetouwen maakten het bedrijf tot het tweede van de stad, na het
moederbedrijf van vader Gerrit Jan. De Indische reis in 1895 had veel in Jan’s leven en denken veranderd. Zijn
twijfels over het geloof, sterk opgekomen na zijn doodstrijd en verblijf in het hospitaal van Calcutta, hield hij
zijn hele leven lang. Hij was ontvankelijker geworden voor de schoonheid en ook de mystiek van de beeldende
kunsten en de architectuur van de middeleeuwen. Na zijn reis naar Indië was het zijn wens ‘eene gefundeerde
plaats in de maatschappij te verwerven, niet mijn geheele leven in zaken te blijven. Gaarne wilde ik mij dan
wijden aan de dingen die steeds mijn belangstelling hadden als geschiedenis, kunsthistorie en de heerlijkheid der
natuur. Daaraan heb ik geleidelijk gevolg kunnen geven.’

Toen Rigtersbleek  ‘goed  geconsolideerd’  was en Jan de veertig  naderde,  bekroop hem het verlangen ‘eene
groote landbezitting’ te kopen, om daarop de tweede helft van zijn leven geheel of gedeeltelijk door te brengen.
Hij was een echte natuurgenieter die urenlang door bossen, over heiden en weiden kon zwerven, en in zijn jonge
jaren was hij ook een enthousiast jager en paardrijder. Maar hij koos er niet voor om – zoals zijn vader, broers en
zussen en andere textielfabrikanten – in het Twentse een luxueuze boerderij of een weelderig landhuis te kopen
of  te  bouwen,  hij  had andere  ideeën.  Hij  zocht  een  huis,  een  havezate,  een  kasteel,  met  een  rijke historie,
aansluitend bij zijn langzaam gegroeide passie voor de bouwkunst van de middeleeuwen. De afgelopen jaren had
hij diverse bezittingen in het oosten van het land, die te koop waren, bezocht, maar een keuze had hij niet kunnen
maken. In de winter van 1912 was hij naar Drenthe getogen, naar de omgeving van Diever en Vledder, en in het
voorjaar  was  hij  op  de  Veluwe  op  zoek  geweest,  zonder  resultaat.  Het  toeval  kwam  hem  te  hulp.  Op
zaterdagmorgen 18 mei 1912 kreeg vader Gerrit Jan een brief van Marinus Prakke uit Nijmegen, een relatie uit
zijn netwerk van de Heidemij, die hem meldde dat hij in de gelegenheid was van Fürst Wilhelm August von
Hohenzollern- Sigmaringen onderhands in ’s Heerenberg het kasteel met de omliggende bossen en weilanden,
samen ruim 1.250 hectare, te kopen, waarschijnlijk ver beneden de waarde. Hij schatte de kostprijs op ongeveer
een half miljoen gulden vrij op naam. De Hohenzollerns zochten al vanaf het midden van de negentiende eeuw
kopers voor hun Nederlandse bezittingen. In 1875 waren de meeste verkocht, behalve het Hohenzollernische
Rentamt in ’s Heerenberg, inclusief de Forstverwaltung Montferland. Omdat iemand al recht van taxatie had
gekregen, wilde Prakke snel handelen. Hij kon maandagmorgen omstreeks half twaalf in Enschede zijn, om met
Gerrit Jan of één van zijn zoons overleg te voeren. Jan antwoordde Prakke dat zijn vader geen interesse had,
maar dat hij zelf wel vrijblijvend wilde praten. Maandagmorgen haalde Jan Prakke van de trein en nam hem mee
naar het Van Heekhuis. Gaandeweg het gesprek werd Jan enthousiast, het idee Huis Bergh te kopen lokte hem
aan.  Hij  besefte  dat  hij  voor  een  erg belangrijke  beslissing stond,  want  hij  had nu de  kans  een  zeer  grote
landelijke bezitting te kopen. ‘Het is een prachtig historisch bezit van den eersten rang, dat sedert onheuglijken
tijd  in  het  geslacht  der  Heeren  van  Bergh  overgeërfd  was,  en  in  1712  langs  vrouwelijke  lijn  in  dat  der
Sigmaringsche Hohenzollerns was gekomen.’ Van Heek was zich bewust van de consequenties die de koop zou
hebben. Over het geld hoefde hij zich geen zorgen te maken. Maar aankoop van Huis Bergh betekende wel ‘de
verplaatsing van mijn interessen en mijn werkkring voor een aanzienlijk deel naar elders’. Voor Rigtersbleek
leverde dat geen bezwaar op, zijn twee jongere broers en het management zouden zeker instemmen. Maar het
kasteel was al vanaf 1735 niet meer permanent door de Hohenzollerns bewoond. Van 1799 tot 1842 was er een
seminarie gevestigd en daarna was het aan diverse particulieren verhuurd. Het kasteel zou dus een grondige
opknapbeurt moeten hebben. Na enkele dagen nadenken, voor- en nadelen afwegend, reed Jan midden juni op
een sombere dag met zijn vader en zijn broers Bernard, Ludwig en Arnold naar ‘s Heerenberg. Onafgebroken
gutste de regen en ’s Heerenberg, het kasteel en omgeving waren zeker niet op hun mooist. De toestand van het
kasteel leek hem ‘redelijk doch onaantrekkelijk’; het interieur was leeg en kil, bijna afschrikwekkend, en hij
vroeg zich af hoe hij deze middeleeuwse burcht bewoonbaar zou kunnen maken. Alleen dat al was volgens hem
een levenswerk. De Van Heeks kregen dus geen gunstige indruk van het stadje, de streek en het Huis Bergh.
Bernard en Ludwig raadden hem de koop af. Vader Gerrit Jan liet hem vrij, hij was zelfs bereid, samen met
Bernard, financieel bij te springen, wanneer de koopsom Jan’s budget te boven ging. Jan begon te twijfelen en
hij zette het idee van zich af. ‘Ik schrikte er van terug, de zaak leek mij te groot en ik kwam na éénen nacht reeds
tot de conclusie haar op te moeten geven.’
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Maar Huis Bergh bleef door zijn hoofd spelen. Misschien moest hij nog een keer terug naar ’s Heerenberg, op
een dag, wanneer de zon alles wat fleuriger maakte en de naargeestigheid en somberheid van die regenrijke
junidag zou doen vergeten. Op 1 juli, een snikhete zomerdag, stapte Jan in de auto; broer Gerrit Jan, zus Tini en
zwager Gerhard Jannink gingen mee. Ze bekeken het kasteel, wandelden urenlang over de Hettenheuvel en in
het weidse Montferland, door de hoge dennenbossen en over de heuvels met schitterende uitzichten. Ze genoten
van een picknick in het bos en dronken thee in Hotel Montferland. Jan: ‘Het verschil in indruk met den vorige
keer was hemelsbreed. Allen waren verrukt en ’s avonds in het Wapen van Ruurlo waren we in buitengewone
stemming bij elkaar. Het was […] een genotvolle dag.’ Het enthousiasme van Gerrit Jan, Tini en Gerhard sterkte
Jan. Hij overdacht alles nog eens en praatte erover met zijn vader en moeder. ‘Toen stond mijn besluit vast. Ik
die alleen stond, wilde met voorbedachten rade mij een nieuwe leven en interesse scheppen. Ten goede of ten
kwade, ik meende den stap te moeten wagen.’

Met  Marinus  Prakke en  broer  Bernard  reisde  Jan zondag 7 juli  naar  de Hofkammer  in  Sigmaringen.  Fürst
Wilhelm had bij de Twentsche Bankvereeniging B.W. Blijdenstein & Co. in Rotterdam inmiddels informatie
ingewonnen over de kredietwaardigheid van Jan. Blijdenstein bevestigde hem ‘dass dem Herrn J.H. van Heek,
Enschede, in jeder Hinsicht volles Vertrauen entgegengebracht werden darf und dass genannter Herr allen seinen
Verpflichtungen,  als  auch  solche  bis  zu  einem Betrage  van  Rm.  800.000  (geschrieben  achthunderdtausend
Reichsmark) prompt nachzukommen volkommen im Stande ist’. Twee
dagen later, op 9 juli 1912, werd ‘na lange pourparlers’ de voorlopige koopakte gesloten, voor
840.000 Reichsmark  (495.000 gulden)  was Jan van Heek de  nieuwe eigenaar  geworden  van ‘de  Grafelijke
bezitting Bergh, met het Huis Bergh en alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen, lusten en lasten van
den Fürst von Hohenzollern’.11 De koop werd ’s avonds
gevierd met een glas champagne op de veranda van het Kurhaus in Baden-Baden. Het nieuwe
bezit van Jan van Heek besloeg 1.253 hectare, met daarop diverse gebouwen: het kasteel, het
schuurgebouw, de poortwoning met een kleine schuur, de archieftoren, het gebouw op de Kaatsbaan (nu de vier
woningen achter het kasteel aan de Plantage), een windkorenmolen in
Zeddam en Hotel Montferland. Het bos bestond voornamelijk uit dennen en verder zware eiken. ‘Het was een
gewichtige dag in mijn leven’, vond Jan. ‘De verrassing die iedereen in onze streek heeft getroffen, laat zich
raden.’ De aankoop van Huis Bergh was landelijk nieuws. Toen Bernard en Jan op 12 juli ’s morgens in Arnhem
uit de sneltrein stapten, werd hen op het perron al gevraagd wie van beiden het kasteel had gekocht. De volgende
dagen maakten de landelijke kranten melding van de aankoop. De Nieuwe Rotterdamsche Courant  verheugde
zich dat Van Heek Huis Bergh had gekocht en dat hij ‘het geheel in stand zal houden en als groot landgoed
exploiteeren’.  Het  dreigende gevaar,  dat  de bossen gekapt  zouden worden en in  percelen  verkocht,  was nu
gelukkig afgewend. In de Liemers was de aankoop van Huis Bergh onderwerp van gesprek. Wilde de nieuwe
eigenaar de machtige Heren van Bergh,  die sinds eeuwen heersten op het kasteel,  evenaren? Wilde hij zich
meten met de vorige eigenaar Fürst von Hohenzollern, van vorstelijke bloede immers? Het kasteel had aanzien,
realiseerde de koper zich dat wel? Pas later begrepen zij dat Jan van Heek de redder was van het kasteel, dat het
zonder hem nog verder in verval zou zijn geraakt. Van Heek’s bedoeling was namelijk Huis Bergh met alle
omliggende bezittingen te behouden als een historisch en natuurmonument voor het Nederlandse volk. Van Heek
legde  zijn  gedachte  vast  in  zijn  beschikkingen,  zich  terdege  realiserend  dat  dit  bezit  hem  veel  werk  en
hoofdbrekens zal opleveren, ‘doch tevens en vooral in latere jaren veel voldoening’ zal opleveren.

Eén van de eerste vragen waarop Van Heek een antwoord moest vinden was hoe hij de restauratie van het in een
desolate toestand verkerende kasteel  zou moeten aanpakken.  Verzakkingen in de binnenmuren hadden grote
scheuren in de buitenmuren veroorzaakt, kozijnen stonden scheef, vloeren lagen niet meer waterpas, souterrain
en  kelders  waren  vervuild.  De  meeste  vertrekken  waren  leeg,  somber  ‘en  verre  van  zindelijk’.  Door
betimmeringen uit de seminariejaren van het kasteel waren vele donkere, bedompte hokken
ontstaan. De grote, spookachtige zolders vormden een geliefkoosd verblijf voor uilen. De toren, het oudste deel
van het Huis Bergh, was sterk verwaarloosd, de noordkant gevaarlijk gescheurd. Eén van de best onderhouden
delen van het kasteel was de archieftoren. ‘Tijdens
de restauratie was dit het eenige plekje waar men rustig en prettig kon verblijven. Hoe dikwijls en met hoeveel
genot hebben wij tusschen de zware muren, temidden der eerwaardige oorkonden uit vervlogen eeuwen en bij de
eigenaardige lucht der oude perkamenten daar onze lunch gebruikt.’  Na enkele inspecties van het bouwwerk
stond Van Heek voor de keuze: de gebouwen verder laten vervallen, of restaureren voor zover dat binnen zijn
financiële mogelijkheden lag. Na een nader onderzoek besloot hij tot restauratie. Tijdens dit onderzoek en de
eerste herstelwerkzaamheden kreeg Jan steeds meer achting voor het bouwwerk. Vooral de uit de middeleeuwen
daterende gedeelten, zoals het souterrain van het hoofdschip van het kasteel, met zijn zware bogen, en de toren
met  de  metersdikke  noordmuur,  dwongen  zijn  bewondering  af.  Victor  de  Stuers,  bekend  Nederlands
monumentenbeschermer, bij wie Jan in november 1912 op bezoek was, noemde de toren een unicum in ons land.
Van Heek hechtte aan de mening van De Stuers, die in 1873 in De Gids zijn artikel Holland op zijn smalst had
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gepubliceerd,  een  aanklacht  tegen  de  zorgeloosheid  en  slordigheid  waarmee  Nederland  zijn  kunstschatten
behandelde en waarmee hij het fundament legde voor de monumentenzorg in ons land. Bovendien kende hij
Huis Bergh goed, want hij was geboren en getogen op de Boetselaersborg, op korte afstand van het kasteel. De
Stuers was gehecht aan het stadje ’s Heerenberg. Van Heek bezocht hem vaak om met hem over het Huis Bergh
te praten. De Stuers pleitte er vooral voor het oude zoveel mogelijk te sparen, hoewel het nauwelijks nodig was
Jan daarvan  te  overtuigen,  want  ook hij  wilde  het  kasteel  het  liefst  in  zijn  oude luister  herstellen.  Met  de
restauratie van het kasteel werd in 1912 een begin gemaakt. Ruim een jaar
later, op de verjaardag van vader Gerrit Jan nodigde Jan van Heek zijn hele familie en een aantal goede vrienden
uit voor een bezoek aan het kasteel. Het gezelschap gebruikte de lunch
in de grote  zaal,  een feestmaal,  want  hiermee was  Huis  Bergh  officieel  in  gebruik  genomen.  Het  was niet
doenlijk het reusachtige karwei op korte termijn te klaren, technisch maar ook
financieel niet, daarom werden de werkzaamheden systematisch uitgevoerd over een periode
van zeventien jaar. Eind jaren twintig was het kasteel bewoonbaar en behoorlijk ingericht en
waren de bijgebouwen voor verdere achteruitgang behoed.

Van Heek kocht in 1912 niet alleen het kasteel met gebouwen en bossen, maar ook een omgeving die rijk was
aan  historie  en  monumenten  die  hem  terugvoerden  naar  vroegere  eeuwen,  toen  rondom  het  kasteel  de
nederzetting Bergh was gegroeid. Bergh, dat sinds 1379
stadsrechten en een eigen bestuur had, kreeg – omgedoopt tot ’s Heerenbergh – ruim een eeuw later een stadhuis.
Het laatgotische bouwwerk was door de goede zorgen van De Stuers in 1916-1918 gerestaureerd, was weer een
sieraad voor het oude stadje geworden. Het had zijn ‘oorspronkelijke cachet der Nederlandsche architectuur’
teruggekregen, zoals de architect het gewild had.’ Het is aannemelijk dat Jan van Heek, kasteelheer nu van Huis
Bergh, De Stuers zal hebben gesteund bij zijn inzet voor de restauratie van het stadhuis, want ook hijzelf maakte
zich sterk voor enkele Berghse middeleeuwse monumenten. Direct bij zijn komst in het stadje had Van Heek al
met  lede  ogen  moeten  constateren  dat  de  laatmiddeleeuwse  Sint  Pancratiuskerk,  inmiddels  een  Nederlands
Hervormde Kerk, naast de oprijlaan naar het kasteel,  veel  van zijn oorspronkelijke luister was kwijtgeraakt,
vooral  nadat  in  de  vorige  eeuw de  buitenmuren  waren  gepleisterd  en  de  ingehakte  diepe  groeven  niet  de
gewenste suggestie van natuursteen wekten, maar eerder wezen op een geringe eerbied voor de werken van oude
bouwmeesters. Dat stoorde Jan des te meer, omdat de historie van de Pancratius zo nauw was verweven met het
verleden van het kasteel. Nog elke dag herinneren de bronzen klanken van de drie meer dan vijf eeuwen oude
klokken  van  de  later  enkele  honderden  meters  verderop  gebouwde  rooms-katholieke  Sint  Pancratiuskerk
voorbijgangers en omwonenden aan de rijke geschiedenis van de kerk. Van Heek besloot in 1925 de bestaande
kerk  te  restaureren.  De buitenmuren kregen  hun vroegere  schoonheid terug,  waarbij  de oude ‘littekens’  die
aanwijzigen gaven over de vroegere situatie, werden gespaard. Na restauratie kreeg het orgel een plaats in de
westbeuk. De grafstenen werden met zorg opgesteld of herplaatst. Op kerstavond 1926 kon de gerestaureerde
kerk in gebruik worden genomen. Dicht bij de kerk ligt het Munthuis dat herinnert aan het muntrecht van de
heren van Bergh. De aartsbisschop van Keulen verleende de Heeren van Bergh blijkens een charter uit 1346
rechten ‘om bier te brouwen en geld te slaan, uit te oefenen en vrijelijk te gebruiken in uw versterkt huis voor het
terrein van uw kasteel van Bergh’. In dit muntgebouw zijn tot 1582 munten geslagen. Nadat het in de voorbije
eeuwen enkele keren van eigenaar was gewisseld, kocht Jan het Munthuis in 1916, om het te restaureren. In het
gebouw zijn nu het archief van Huis Bergh en het persoonlijke archief van Jan van Heek ondergebracht. Op
enkele honderden meters afstand van Huis Bergh staat het kasteel De Boetselaersborg, dat vermoedelijk uit de
veertiende eeuw stamt. In 1801 werd het huis verkocht aan mr. Pierre ridder de Stuers, oud-raadsfiscaal aan het
Hof van Opper-Gelder in Roermond, grootvader van Victor de Stuers. In 1927 kocht Jan van Heek het huis en
liet het grondig restaureren.

Van Heek bekommerde zich niet alleen om zijn eigen monumenten in het stadje, ook voor de
omgeving van zijn kasteel had hij aandacht. Hij wilde het stadsschoon conserveren en toen er
plannen werden gemaakt om ’s Heerenberg uit te breiden, kwam hij in opstand. In 1918 kreeg
de architect Joseph Th.J. Cuypers – een zoon van de bekende kerkenbouwer Pierre Cuypers – van de gemeente
Bergh opdracht een uitbreidingsplan te maken. Zijn voorstel was een noordelijke verbinding naar het centrum
aan te leggen, via een viaduct onder de steeg langs de kerk. Van Heek maakte ernstige bezwaren, omdat de weg
dwars door de bezittingen van Huis Bergh was geprojecteerd en omdat die weg de oude vestingwal naast het
kasteel zou doorsnijden en daarmee ‘een belangrijk stuk oud stadsschoon bederven’. Cuypers probeerde hem
gerust  te  stellen,  het  viel  allemaal  wel  mee,  er  moesten  weliswaar  enkele  bomen worden gekapt,  maar  dat
bezwaar woog volgens hem niet op tegen ‘het genot dat de zacht slingerende laan komende van de molen, in
gelijke glooiing dalende naar de stad, kan verschaffen […]. Die laan zal een waardigen toegangsweg vormen
naar het Huis Bergh’, meende Cuypers. Het plan ging niet door. Van Heek was tevreden, hij zag toch al niets in
uitbreiding van het stadje. Hij vond het verkeerd om ‘nog meer elementen van buitenaf naar ’s Heerenberg aan te
trekken. Die elementen zijn voor ’t grootste gedeelte van gering gehalte en werken er toe mede om de oude
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plaatselijke bevolking naar beneden te halen, welke verheffing tot een wat hooger zedelijk peil zo hoog noodig
heeft.’ De gemeente moest geen ruimte aanbieden aan industrie, hoefde volgens Van Heek alleen maar te zorgen
voor scholen, bestrating, reiniging en politie. Toeristen waren wel welkom in ’s Heerenberg, de gemeente moest
hen ‘een aangenaam en vriendelijke verblijf en herinnering’ aanbieden. Dat doel was volgens Van Heek gediend
met nette straten,
vriendelijke  tuintjes,  zindelijke  woningen  en  beleefdheid  van  de  inwoners.  Hij  was  bereid  hieraan  elk  jaar
vijfentwintig  gulden  bij  te  dragen.  Toen  de  Commissie  voor  Vreemdelingenverkeer  der  Vereeniging
‘Gemeentebelang’ een gids van Bergh wilde uitgeven, rijwielpaden door de bossen aanleggen en zitbanken op
mooie plekjes plaatsen, zegde de kasteelheer een jaarlijkse bijdrage toe. De  Berghse Voetbalclub, die zonder
terrein zat, kreeg
van hem een aan alle eisen van de KNVB voldoend veld tussen de Emmerikschen Straatweg
en de Plantage. Maar er waren grenzen aan zijn welwillendheid. In 1926 dreigde de gemeente Van Heek aan te
slaan in de directe belastingen. Jan had daartegen nooit bezwaar gehad, maar aangezien hij al weer enkele jaren
slechts vijf tot zes weken op Huis Bergh verbleef, vond hij het niet redelijk dat de gemeente hem belastte met
een bedrag van dertigduizend gulden per jaar. ‘De lust om wat voor het algemeen te doen kan door dergelijke
handelwijzen niet bevorderd worden.’ Uiteindelijk besloot de Raad van State dat de heffing van de gemeente ten
onrechte  was.  ‘Hoewel  bezitter  van  plm.  ¼  gedeelte  der  gemeente,  behoeft  hij  geen  belasting  te  betalen’,
berichtte De Gelderlander in de zomer van 1927. Met een ondertoon van leedvermaak meldde de krant verder
dat het ergste was dat de gemeente een groot deel van de aanslag al als voorschot van het Rijk had ontvangen en
uitgegeven.

Jan van Heek werd in 1912 niet alleen kasteelheer, hij was nu ook grootgrondbezitter, van
uitgestrekte bossen met vooral dennen, afgewisseld met zware eiken. Vanaf 1813 waren rondom het kasteel veel
bospercelen opgekocht en grove dennen geplant. Vermoedelijk was Bergh één van de eerste bosbedrijven in ons
land, veronderstelde Jan’s zoon Jan, in deze omgeving Jonge Jan genoemd. In de Nederlandse bossen stonden
sinds mensenheugenis eiken en beuken, die te langzaam groeiden en daardoor weinig opleverden. De grove den,
die
genoegen neemt met schrale gronden,  verhoogde de houtproductie aanzienlijk en werd daarom steeds vaker
aangeplant. De aanleg van naaldbossen werd verder begunstigd door de
opkomst van de mijnbouw, die de vraag vergrootte, en de ontginning van heidevelden die het
aanbod vergrootte. Van Heek gaf zich bijzonder veel moeite om het bos op een verantwoorde wijze te beheren,
waarbij hij niet in de eerste plaats lette op de economische opbrengst, maar meer aandacht had voor schoonheid,
natuurbescherming  en  zorg  voor  de  wildstand.  In  het  begin  steunde  Van  Heek  sterk  op  de  adviezen  van
rentmeester J.M. Hencke en zijn medewerkers, maar zij bleken slechte raadgevers. Te lang werden voortdurend
grove  dennen  aangeplant,  waardoor  de  grond  volgens  Jan  ‘dennenmoede’  werd.  Daarom  stapte  Van  Heek
geleidelijk over op gemengde cultuur van loofhout en naaldhout, met voornamelijk eik, lariks en fijnspar. Zo
bleef  de  opbrengst  van  het  dennenhout  aanzienlijk;  het  Huis  Bergh  ‘dreef  finantieel  grootendeels’  op  de
productie van mijnhout. Dat het Bergherbos en ook het landschap in de loop van de volgende jaren een totale
verandering hadden ondergaan, was overigens niet uitsluitend te danken aan het eigentijdse bosbeheer dat Van
Heek had ingevoerd. Bombardementen en artillerievuur vernielden in de Tweede Wereldoorlog grote delen bos
en in de oorlogsjaren werd veel hout gevorderd voor de Limburgse mijnen. Bovendien had de orkaan van 10
november 1940 een geweldige ravage in de bossen tot gevolg: de zuidwesterstorm ontwortelde tienduizenden
bomen, in totaal bijna tienduizend kubieke meter hout ging verloren. Met het oog op brandgevaar en boscontrole
en op grond van landschappelijke overwegingen werd rondom het boscomplex een strook grond vrijgemaakt,
waarvan een deel als bouwland werd bestemd dat regelmatige inkomsten garandeerde. De hoger gelegen ruggen
bleven woest liggen, daar kon de natuur ongestoord zijn gang gaan.

In de winter van 1920 stonden de bossen van Huis Bergh landelijk in het nieuws. Aan de minister van Landbouw
werden, volgens het Algemeen Handelsblad van 25 februari 1920, vragen gesteld. Of de minister wilde meedelen
in hoever de berichten over het kappen van hout op grote schaal – ‘met het oog op den handel in boonenstaken’
in de Montferlandsche bosschen bij Zeddam in Gelderland door de industrieel J.H. van Heek te Enschede’ juist
waren. Moest hier niet op grond van de Noodboschwet van overheidswege worden ingegrepen? Enkele dagen
eerder, op 20 februari, had de Graafschapbode een artikel gepubliceerd, waarin het gerucht werd ontzenuwd dat
de fraaie laan van Zeddam naar Montferland werd gekapt. Het was niet de laan, constateerde de verslaggever,
maar ‘het  aansluitende dennenbosch,  waaraan  deze laan haar  intimiteit,  haar  warmte, haar  schoonheid, haar
schaduw ontleent’ die al voor een deel was omgehakt. Bezoekers konden volgens de krant kennismaken met ‘de
nieuwste industrie, waaraan op ’t oogenblik misschien evenveel winst zit als aan de “katoentjes” van Van Heek.
Met een […] doodeenvoudige bijl wordt van iedere den een boonenstaak gemaakt en straks voor een goed prijsje
van de hand gedaan. […] Of de streek er op gruwelijke wijze door ontsierd wordt, wat gaat het hem aan! Of het
land hier wordt kaalgeschoren,  wat gaat  het  hem aan! […] Wat door vroegere “Heeren van Bergh”, slechts
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edellieden en geen groot-industrieel, moeizaam is opgebouwd en tot een lusthof van ons land gemaakt, wordt
door den tegenwoordigen “Heer van Bergh” in perceeltjes gelegd.’ Het werd
een landelijk relletje, gecreëerd door een regionale verslaggever. Maar al snel bleek, dat langs de Galgenberg, in
het kader van modern bosbeheer, een strook met bomen was gekapt, oud hout van mindere kwaliteit. Uiteindelijk
moest  de  Graafschapbode  door  het  stof.  Het  bleek  dat  de  informatie  die  de  verslaggever  was  verstrekt,
onbetrouwbaar  was  gebleken.  De krant  betreurde  het  ten zeerste  ‘dat  hierdoor  niet  alleen  onnoodig  stof  is
opgejaagd, maar ook dat geheel onverdiend aan den eigenaar der Montferlandsche bosschen, de heer J.H. van
Heek bedoelingen zijn toegeschreven, die blijkbaar nooit bij hem hebben voorgezeten. Met genoegen zal ieder
vernomen hebben, dat de prachtige Montferlandsche bezitting zich in veilige handen bevindt […].’

In  1912  kocht  Van  Heek  met  Huis  Bergh  ook  twee  voormalige  walborgen,  die  in  de  middeleeuwen  het
Montferland  en  ’s  Heerenberg  beschermden.  Toevallig  had  hij  twee  jaar  geleden  een  studie  gemaakt  van
walborgen in Nederland, uit belangstelling voor deze middeleeuwse verdedigingswerken. In de zomer van 1910
kocht de Oudheidkamer Twente namelijk, met een financiële bijdrage van Van Heek, een stuk grond van bijna
drie hectare aan het kanaal bij Almelo. Bekend was dat onder het heideveld de restanten waren te vinden van een
in  de  twaalfde  eeuw  gebouwde  walborg,  die  diende  om  het  grondgebied  van  de  bisschop  van  Utrecht  te
verdedigen. In 1916 had de Leidse archeoloog J.H. Holwerda hier diverse vondsten gedaan: een aantal vierkante
paalwoningen, hier en daar de vettige trekken van een afvalhoop, koolrestanten bij een stenen vuurhaard. Op de
plaats waar nu Huis Bergh staat, had zich vermoedelijk in en rondom de in het moeras gelegen walborg ooit een
kleine gemeenschap van horigen ontwikkeld, meende Van Heek, waaruit het stadje ’s Heerenberg was gegroeid.
In prehistorische tijden stroomde de Rijn langs de zuidkant van de Berghse heuvels en in het lage oeverland
hadden  streekbewoners  een  heuvel  als  woonplaats  opgeworpen,  beschermd  door  een  rondlopende  wal  met
palissaden. Aan het einde van de jaren dertig werden hier zware tufsteenfundamenten gevonden, die rondom de
stoep van het hoofdgebouw lagen. Hier had dus vroeger een grote, ronde tufsteentoren gestaan, een woontoren
en tevens verdedigingswerk, mogelijk gebouwd in de tiende, elfde of twaalfde eeuw. Vermoedelijk werd deze
toren omstreeks  1400 afgebroken.  Geleidelijk  zullen de houten bouwwerken zijn vervangen door bakstenen
onderkomens en de palissaden door een hoge ringmuur met torens en een weergang. Bij het kasteel vestigden
zich vrijen en horigen. Deze gemeenschap had in 1379 stadsrecht gekregen . De tweede walborg in de Berghse
bezittingen was Montferland, midden in het Bergherbos,  op een plateau van negentig bij zestig meter,  bijna
zeventig meter hoog. Ook hier liet Van Heek Holwerda opgravingen doen. De archeoloog ontdekte dat hier een
Saksische Gravenburcht uit de Karolingische tijd – dus uit de negende of tiende eeuw – moest hebben gestaan.
Van Heek was blij met deze onthulling, maar vond het wel jammer dat zijn veronderstelling dat het Montferland
een oude Romeinse versterking of wellicht van Germaanse oorsprong was, niet werd bevestigd. Montferland is
tegenwoordig een archeologische monument.

Niet ver van Montferland, nauwelijks tien minuten lopen, staat in Zeddam de enige nog werkende middeleeuwse
torenmolen van Nederland, één van de oudste gemetselde molens van West-Europa. Tot de heerlijke rechten van
de vroegere Heeren en Graven van Bergh behoorde ook het wind- en maalrecht:  bewoners moesten op hun
molens graan laten malen.
In  de  middeleeuwen  volstond  de  traditionele  windkorenmolen  niet  langer  en  er  werden  sterkere  molens
gebouwd, met een gemetselde toren, als een cilinder, overigens uitsluitend in
het zuidoosten van ons land. Kort na het midden van de vijftiende eeuw werd de Zeddamse molen het eerst in
geschriften genoemd. In 1904 was de molen voor f 1.500,-- eigendom geworden van Hermanis Gerritschen, die
in 1925 beneden in het dorp een motormaalderij had gebouwd en de oude molen stopzette. Met lede ogen zag
Van Heek dat de molen in verval
raakte en besloot vier jaar later de molen te kopen en te laten restaureren. Uniek voor Nederland is de combinatie
van windmolen, de torenmolen dus, en de aan de overkant van de
straat gelegen rosmolen die op stille dagen de productie moest overnemen; het ros, het paard
liep rondjes door een cirkelbaan vol haksel en bracht de malende stenen aan de gang. De rosmolen werd in 1974
gereconstrueerd.

Omstreeks  1920 werden  in  Nederland  in snel  tempo oude Nederlandse  windmolens afgebroken of van hun
wieken ontdaan. Omdat dit een onrustbarende ontwikkeling was, besloot Piet van Tienhoven, voorzitter van
Natuurmonumenten, een aparte vereniging op te richten voor het behoud van Nederlandse oude molens.  De
Hollandsche  Molen  startte  haar  werk  op  15  mei  1923.  In  het  bestuur  zaten  onder  anderen  Henri  Polak,
medeoprichter en voorzitter van de SDAP, minister J.Th. de Visser van OK&W en Jan van Heek. Zij zagen
wind-  en  watermolens  als  ‘monumenten  die  in  het  Nederlandse  polderlandschap  een  onvervangbaar
schoonheidselement aanbrachten.’ Jan van Heek beijverde zich in de jaren twintig niet alleen voor het behoud
van  de  molen  in  Zeddam,  maar  was  ook  betrokken  bij  de  acties  van  de  Oudheidkamer  Twente  voor  de
Oostendorper  watermolen  bij  Haaksbergen.  De  Oudheidkamer  bracht  met  een  grote  bedelactie  ruim  3.200
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gulden bijeen. Op 2 juli 1931 werd de ‘molen van Greve’ feestelijk weer in werking gesteld. Maar de mulder
verwaarloosde de molen zodanig dat de Oudheidkamer in 1941 en 1946 weer in actie moest komen. De laatste
restauratie werd uitgevoerd onder leiding van de Almelose architect Jan Jans.

Over de geschiedenis van het Huis Bergh, het Montferland, de molen van Zeddam, de buurtschappen, de stad ’s
Heerenberg en haar vele monumentale panden is veel informatie te vinden in het huisarchief van Huis Bergh,
ondergebracht in het Munthuis. Was het kasteel
verwaarloosd en slecht onderhouden toen Jan van Heek het in 1912 kocht, de Heeren en Graven van Bergh en
ook  de  Hohenzollerns  hadden  wel  altijd  veel  zorg  besteed  aan  het  archief.  Het  is  één  van  de  weinige
huisarchieven die in ons land ongeschonden en als een geheel bewaard zijn gebleven. Van Heek was trots op dit
archief,  na het Koninklijk Huisarchief het grootste huisarchief van Nederland. Het ‘meest spectaculaire’ stuk
vond hij het charter van de opneming van Oswald I als Rijksgraaf van het Heilige Roomse Rijk door Keizer
Frederik III in 1486; sinds dat jaar mochten de Heeren zich Graaf noemen. Het oudste stuk, alleen nog in kopie
aanwezig, dateert van 828. Kort nadat Van Heek Huis Bergh had gekocht, overlegde hij met prof.dr. R. Fruin,
hoofd van ’s Rijks Archiefwezen in Nederland. Het bleek dat het voor Van Heek de goedkoopste oplossing was
het archief af te staan aan het Rijk, dat kosteloos een inventaris zou maken en drukken. Het publiek kon het
archief dan ook raadplegen, zoals alle andere rijksarchieven. Van Heek gaf echter te kennen dat hij het archief in
of bij het kasteel wilde houden en ‘het zoodanig te [willen] bewaren, dat daarin een grote waarborg voor behoud
in  de  toekomst  gelegen  is.’  De  beschrijving  van  het  archief,  die  in  1842-1845  was  gemaakt  onder  de
Hohenzollernsche Verwaltung, werd in de jaren daarna aangepast aan de nieuwere 
inzichten van de archiefwetenschap. In 1932 kon mr. A.P. van Schilfgaarde met gepaste trots
terugkijken op acht jaar intensieve arbeid. In dat jaar verscheen in negen delen bij Martinus Nijhoff in De Haag
Het Archief van het Huis Bergh.

Jan van Heek trouwde met Annet van Wulfften,  ‘Niet lang daarna kwam mijn oudste zuster plotseling met een
vreemde auto naar Haarle. De heer die de schoenen leende, was bij haar gekomen om raad te vragen. Hij durfde
het niet aan……zoo’n jong meiske……hij was zooveel ouder……Het jonge meisje scheen echter niet in twijfel
te zijn over haar gevoelens en ging prompt mee.’ ‘Dien avond in Almelo kwamen wij tot elkander’, aldus Jan in
zijn dagboek. De volgende dag lichtte hij zijn familie in en vroeg aan Annetje’s vader de hand van zijn dochter.
‘Ik beloofde hem mijn best te doen het meisje gelukkig te maken en ik zal trachten die belofte te houden.’
Annetje was de dochter van een textielfabrikant. Vader Arnold Albert Willem van Wulfften Palthe, geboren in
1852, ontdekte toen hij twintig was, tijdens een stage de techniek van het verven van garens voor de bontweverij.
Hij stelde zijn drie jaar oudere broer Willem voor in plaats van een weverij een ‘lappen-ververij’ op te richten,
daar zat toekomst in. Willem was snel overtuigd. Op 7 maart 1873 kochten de broers de voormalige Stoom-
broodfabriek aan de Bakenstraat in Almelo. Een half jaar later werden voor de eerste keer de van hout gemaakte
kuipen met stoom aan de kook gebracht, Gebr. Palthe, Verwerij en Drukkerij van zijden, wollen en katoenen
stoffen en garens was van start gegaan. Dat jaar begonnen de ondernemende broers, samen met jongste broer
Richard,  een nieuw procédé te ontwikkelen om met benzeen en stoom vervuilde  textiel  te  reinigen.  Clinge
Doorenbos maakte er een rijmpje over:

Voor de reinheid van ons Volk heeft
Palthe héél veel werk gedaan,
dank zij Palthe leidt de Natie
een vrij vlekkeloos bestaan.

In  1876 trouwde Arnold met Maria Aurelia  Engberts,  in 1853 geboren  in Sint  Petersburg.  Haar  vader,  een
Vriezenvener, was één van de Rusluie, inwoners van het Twentse dorp die zich in het spoor van Tsaar Peter de
Grote in Sint Petersburg hadden gevestigd als importeurs,
exporteurs en winkeliers. De familie woonde aan de Grootestraat, waar Arnold boeiende verhalen hoorde over de
Tsarina met haar hofhouding met prinsessen en vorstinnen, over de
clientèle van de winkel van Engberts aan de Nevsky Prospect. In het voorjaar van 1877 werd
het eerste kind van Maria en Arnold geboren, dochter Jet, officieel Henriëtte Jacoba, genoemd
naar beide grootmoeders. Aan het einde van het jaar verhuisde de familie naar een groter huis
aan de Adastraat. In de vroege lente van 1883, toen het gehuurde huis aan de Adastraat te klein was geworden,
verhuisde de familie naar het statige herenhuis pal tegenover het station.
Arnold had één grote levenslange passie, de astronomie. Daarom liet hij op het kolossale huis,
dat een afgeplat dak had, van leistenen een dakterras met een sterrenwacht bouwen, een draaibare ijzeren koepel,
met segmenten die opengeschoven kunnen worden, waar hij naar de
sterren kon kijken. In 1886 kocht Arnold ook het naastgelegen ‘stationskoffijhuis’, dat nadat
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er een verbindingshuis was gebouwd, de eetzaal werd van de familie. Na Jet kwamen er nog vijf kinderen, van
wie er één op zeer jonge leeftijd aan kroep overleed. De jongste was Annetje, geboren in het voorjaar van 1892.

Annetje’s moeder had last van reuma. Arnold dacht dat het beter zou zijn te verhuizen naar een omgeving met
droge zandgronden, daar zou ze minder last hebben van haar ziekte. Er deed zich in de zomer van 1898 een niet
te missen kans voor, toen bekend werd dat in Haarle
de boerderij  De Pas en enkele percelen heide en bos,  totaal  zevenhonderd hectare,  zouden worden geveild.
Arnold bood mee, en met succes. Het was een uitgestrekte heide, een heuvelachtig natuurgebied, ongerept sinds
de ijstijd en leefgebied van korhoenders en kemphanen. Het landgoed kreeg de naam Sprengenberg, die verwees
naar  de  bronnen,  de  sprengen,  aan  de  zuidkant  van  de  helling.  Op de  heuvel  bouwde  Arnold  een  koepel,
achtkantig, met een plat dak, en vijf overdekte kleine veranda’s, met een ruime zitkamer, een
keuken en drie kleine kamertjes. Het gezin genoot er in de weekeinden en vakanties van de rust en de stilte.
Maar Arnold had grootse plannen. Een jachtvriend, de Hengelose architect
Karel Muller, maakte hem enthousiast: ‘Arnold, hier moet je geen gewoon huis bouwen, hier
moet iets speciaals staan.’ In 1907 verhuisde de familie naar het nieuwe jachthuis met koepel, ontworpen door
Muller.

Op de Sprengenberg in Haarle stond ooit een kerk, die was verdwenen in een door wellen gevoed vijvertje bijna
aan de top van de heuvel, toen de duivel de euvele moed had de kerkklok te luiden. De sage voorspelde dat op de
berg weer een toren zou komen te staan, met in de top de teruggevonden klok, die haar luide gebeier zou laten
klinken over de tot de horizon strekkende heidevelden, korenakkers en dennenbossen. Architect Karel Muller liet
deze voorspelling uitkomen, want hij bouwde voor Arnold van Wulfften Palthe op de open plek op de heuvel een
jachthuis met een toren. De oude klok was niet teruggevonden, maar een nieuwe bronzen klok – op het platform,
met het opschrift Ik ben gehangen door AAWvWP in 1903 – riep zijn boodschappen om: voor de jagers als het
maal klaar stond, voor de blussers als er brand was. De klok roest nu werkeloos op het torenplateau, de jagers
komen niet meer, brandwachten in helikopters bewaken de omliggende natuur. Centraal in het huis staat de uit
baksteen  gemetselde,  gewitte  toren,  ongeveer  vijfentwintig  meter  hoog,  de  belvedère,  met  watertank  en
uitzichtgalerij, in acht kamers zijn twaalf slaapplaatsen. De Palthetoren wordt bekroond door een open houten
uitkijkpost met tentdak, waar Arnold naar de sterren kon kijken. ‘Het gehele complex maakt op mij de indruk
van  vier  aan  elkaar  gebouwde,  afzonderlijke  villa’s  rondom  het  torenmassief  met  als  uiterste  eenheid  de
oorspronkelijke jachtkoepel, honderd jaar later nog steeds het centrum van huiselijke gezelligheid’, vindt een
nazaat.

Aan het  einde van 1913 keek Jan van Heek – zoals hij  al  jaren gewend was – terug op het  voorbije jaar.
Pessimisme voerde de boventoon: hij zag de nabije toekomst met zorg tegemoet. Frankrijk en Duitsland voerden
hun  bewapeningswedloop  gestaag  op,  Rusland  en  Oostenrijk  volgden,  andere  staten  werden  meegesleept.
Daarbij kwam dat hij vrijwel overal de tendens bespeurde naar steeds meer staatsbemoeienis, in alle landen, op
elk gebied. ‘Op den duur werkt deze doodend op alle individueel verantwoordelijkheidsgevoel, op het oude en
gezonde denkbeeld van “zelf help” waar dit mogelijk is. Men schept staats-almacht, tot het gebouw van den
Staat topzwaar wordt en gedoemd is te kantelen’, meende hij. Velen in Nederland konden niet geloven, dat het
ooit nog tot een oorlog zou komen. Kennis, ontwikkeling en moraal stonden op zo’n hoog peil, dat een oorlog op
grote schaal ondenkbaar leek. Tot hen behoorde Gerrit Jan van Heek, ‘een wijs en gematigd man’, vond Jan.
Maar Jan was niet zo optimistisch. En op zondag 28 juni 1914 kreeg Jan gelijk. De Oostenrijkse kroonprins
Frans  Ferdinand  en  zijn  gemalin  Sophie  von  Hohenberg  werden  in  Serajevo  vermoord.  De  oorlog  was
onvermijdelijk. ‘Een reuzenoorlog, eene wereldcatastrophe, waarvan niemand de portée kan overzien’, schreef
Jan op 1 augustus in zijn dagboek, dat hij dat jaar voor het eerst had open geslagen. Nederland wilde niet in de
oorlog worden betrokken en handhaafde een strikte neutraliteit. Maar dat betekende niet dat het land werkeloos
kon toekijken. Jan van Heek werd al snel in de oorlog betrokken. Toen hij op 7 oktober 1914 met Annetje een
wandeling maakte rondom het kasteel, hoorden ze in de verte de Duitse kanonnen dreunen. De Duitsers, op
doortocht  naar  Frankrijk,  bestookten  Antwerpen:  honderdduizenden  zochten  een  veilig  heenkomen  in  het
neutrale Nederland. De volgende dag kreeg Jan van Heek uit Enschede het
verzoek een commissie te leiden die zich over hen moest ontfermen. Vrijdagmorgen 9 oktober vertrok hij vroeg
uit ’s Heerenberg, want de eerste vluchtelingen zouden die dag arriveren. Maar het treinverkeer was zo’n chaos
dat pas in de nacht van zaterdag op zondag tweehonderd Belgen op het station in Enschede aankwamen. ‘Het
was een droevig gezicht zooals zij daar uit de goederenwagens kwamen, bijna uitsluitend vrouwen en kinderen
en oudjes, vuil, verwaarloosd, mechanisch de hun aangewezen weg volgend. Zij maakten de indruk te behooren
tot de laagste klasse der maatschappij. Het ijverige voedingscomité der dames had op uitstekende wijze voor
gesmeerde boterhammen gezorgd, voor bouillon en voor koffie, terwijl de wachtkamers met lange banken en
tafels waren ingericht.’
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Na afloop van het ontbijt werden de vluchtelingen naar het Volkspark en naar de oude Bloemendal’s School aan
de Zuiderhagen gebracht, waar stro en dekens wachtten en ieder zich kon wassen. Vrouwen en kinderen mochten
een bad nemen in het Van Heekbad en kregen indien nodig nieuwe kleren. Maar het Volkspark, de school en ook
het gebouw van het Leger des Heils konden de Belgen geen blijvend onderdak bieden. Jan van Heek en zijn
commissieleden moesten omzien naar andere ‘vluchtoorden’. Het R.K. Armbestuur bracht voorlopig uitkomst,
het katholieke ziekenhuis aan de Markt had ruimte over. Eind december
waren de meeste Belgen weer vertrokken, naar hun eigen huis. Sommigen hadden in Nederland een woning
gevonden, een enkeling zocht en kreeg werk in Enschede en bleef er wonen. Kort na de oorlog, in 1919, kon de
commissie met tevredenheid terugzien op haar activiteiten. Er was zelfs nog geld over; een deel daarvan wilde
de commissie besteden aan een gedenksteen. Het monument kwam er, al duurde het wel enkele jaren. Op 6
december 1924 bood Jan van Heek aan het kerkbestuur een bronzen beeldengroep aan van vluchtende mensen.
Het  beeld  kreeg  een  plaats  in  de  tuin  van  het  vroegere  ziekenhuis.  Tegenwoordig  staat  het  in  het  Van
Lochemspark.

Begin augustus 1914 meldden Jan’s broers Gerrit Jan en Arnold zich bij de burgemeester van
Enschede als vrijwilliger voor het leger. Ook stelden ze hun auto’s en chauffeurs ter beschikking. Jan had zich
ook wel  als  vrijwilliger  willen  opgeven,  maar  hij  vond dat  hij  de  fabriek  niet  kon  verlaten,  hij  wilde  zelf
Rigtersbleek door de komende periode leiden. De broers werden ingedeeld bij de afdeling Wielrijders van de
Vrijwillige Landstorm in Den Haag. In de loop van 1915, nadat ze in Den Haag en ook in Breda hadden gediend,
keerden  ze  terug  en  werden  toegevoegd  aan  de  Enschedese  wielrijdersafdeling.  Ondanks  zijn  drukke
werkzaamheden voor de fabriek meende Jan dat hij zich toch op enigerlei wijze moest inzetten voor zijn land.
Hij sloot zich op 23 september als vrijwilliger aan bij de Landstorm en kreeg de rang van tweede luitenant.
Gerrit Jan werd de plaatselijke commandant. In de zomer van 1916 nam Jan deel aan de oefeningen van een
aantal wielrijdersafdelingen in Lochem, die een week duurden. Het waren prachtige dagen, vond hij, heerlijk
augustusweer met af en toe een zware regenbui. 

Het  landschap tusschen  Schipbeek  en Oude IJssel  was wonderschoon en wij  zullen misschien niet  licht  de
gelegenheid weer krijgen de historische kastelen en hun omgeving in De Graafschap Zutphen zoo goed en zoo
mooi te zien. Na de vermoeiende tochten heb ik iedere avond in de Berkel  gezwommen en daarna nog stil
genoten van de droomerige natuur. Vooral Ampsen trok mij aan met zijn eeuwenoude eiken, zijn bosschen en
graslanden, waaromheen men ’s avonds de ooievaar, een schaarsch wordende vogel, kon zien scheeren. Van
den dienst, de orde en discipline, heb ik een gunstige indruk met mij genomen.

Bijna twee jaar later moest Jan daags na Pinksteren, op dinsdag 29 mei 1917, opkomen om
een maand dienst te doen bij het 1e Regiment Infanterie in Harskamp. Hij vond het een ‘aanstrengende tijd’,
vooral als hij op zeer warme dagen velddiensten had ‘in de Harschkampse Karpaten, de zandverstuivingen der
Veluwe’. Het enige dat Jan in Harskamp miste was een rustig vertrek, om wat te lezen en te schrijven. In de
barak was het veel te rumoerig. Na afloop van de oefeningen kon hij het niet laten en bezocht nog even het
Kasteel Ter Horst in Loenen.

In Nederland werd de situatie steeds zorgelijker. In het voorjaar van 1918 noteerde Jan in zijn
dagboek: ‘Brood 200 gram per persoon per dag. Vleesch in ’t geheel niets, althans voorlopig niet.’ De regering
had volgens hem de ernst van de toestand veel eerder onder ogen moeten zien en maatregelen moeten nemen.
Niemand had zich daarom op deze ontwikkelingen kunnen voorbereiden, de ontevredenheid in het land was
groot. Een half jaar later, in oktober, leek er een einde te komen aan de oorlog. Nederland was de oorlog ook
meer dan moe. Er waren een half miljoen mannen onder de wapenen, alom heerste er armoede en werkloosheid.
Vooral in de grote steden leden velen honger; de Nederlandse handel lag vrijwel stil. Ook de manschappen van
leger en vloot waren ontevreden. Op 25 oktober kwam het tot relletjes in de legerplaats Harskamp, waar Jan
anderhalf  jaar  geleden  een  maand  dienst  had  gedaan.  De  gemobiliseerden  waren  het  nietsdoen  beu,  de
verlofregeling was te weinig soepel, het eten was slecht.  De officieren werden niet  meer gehoorzaamd. Een
kantine en enkele barakken gingen in vlammen op. Ook in andere legerplaatsen braken opstandjes uit. Pieter
Jelles Troelstra, de partijleider van de SDAP, zag de onlusten als uitingen van een revolutionaire stemming in het
gehele leger. Hij leidde daaruit af dat de regerende klasse haar voornaamste houvast had verloren; de tijd leek
rijp voor een revolutie. Jan van Heek moest in deze woelige herfstdagen van 1918 vaak aan zijn vader denken,
die tot aan het einde van zijn leven steeds had verkondigd dat de partij die op zee de baas bleef, de oorlog zou
winnen en dat de oorlog zou eindigen met revolutie. Gerrit Jan kreeg gelijk. In vele landen brak revolutie uit,
eerst in Rusland, daarna in Oostenrijk-Hongarije. Een week later, in de nacht van 7 op 8 november, werd in
München de Socialistische Republiek uitgeroepen, tot verbazing van velen in Beieren, dat immers een bolwerk
van geloof en monarchie was.
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Zondagmorgen 10 november 1918, een dag voordat de wapenstilstand werd gesloten, meldde
zich om tien uur bij de Nederlandse wacht aan het Witte Huys in Eysden een reisgezelschap,
dat  in  negen  auto’s  was  aangekomen,  berichtte  de  correspondent  van  de  Nieuwe  Rotterdamsche  Courant
maandag. Uit het gezelschap was één man naar voren getreden die meedeelde dat hij Wilhelm van Hohenzollern
was,  de  Duitse  keizer.  Wilhelm  II  vroeg  asiel  in  Nederland.  De  Nederlandse  regering  verleende  dat,  tot
verontwaardiging van de Entente, de landen die tegen Duitsland hadden gevochten. Begin 1920 vroegen deze
landen officieel aan
Nederland de voormalige Duitse keizer uit te wijzen. Vier dagen later kwam het antwoord: op historische en
juridische gronden werd het uitleveringsverzoek afgewezen. Van Heek volgde deze ontwikkeling; hij betreurde
het dat de Duitse keizer de laatste tijd was ‘teruggebracht […] tot een figuur van zeer kleine afmetingen’. Later
gaf hij toe dat hij Wilhelm 11 vaak onsympathiek had gevonden, als kroonprins al en ook daarna als keizer. Toch
bleef  Jan van Heek Wilhelm II  tot  de belangrijkste  figuren uit  de wereldgeschiedenis  tussen 1890 en 1920
rekenen.

Dezelfde dag dat de Duitse keizer naar Nederland vluchtte, predikte Pieter Jelles Troelstra op
een bijeenkomst in Rotterdam de revolutie: ‘De arbeidersklasse in Nederland grijpt thans de politieke macht.’ De
volgende  dag  kondigde  Troelstra  in  de  Tweede  Kamer  tijdens  een  uren  durende,  door  Scheffer  ‘briljant’
genoemde, redevoering de Nederlandse revolutie aan: ‘Wij maken een revolutie omdat het kan en moet.’ Op
woensdag 13 november noteerde Jan van Heek in zijn dagboek, dat de toestand in Nederland steeds dreigender
werd. Troelstra en de communist David Wijnkoop bleven hameren op een totale ommekeer en gedroegen zich
alsof
ze het spel al hadden gewonnen. Diezelfde middag kwam van de territoriaal bevelhebber het
bevel om de Landstormvrijwilligers direct onder de wapenen te roepen, ter handhaving van de
binnenlandse orde. Gerrit Jan en Arnold waren in Boekelo op jacht en Jan moest de honneurs
waarnemen. Hij nam direct in overleg met de burgemeester van Enschede enkele maatregelen. 
De vrijwilligers  moesten  om half  zes  aantreden  in  het  gymnastieklokaal  van de HBS aan  de  Beltstraat.  In
Enschede bleef het niet lang rustig. De volgende dag werd een proclamatie van de territoriaal bevelhebber die op
het stadhuis was aangeplakt, van de muur getrokken en verbrand. Direct kwamen de afdeling van de Vrijwillige
Landstorm en de burgerwacht onder
de wapenen. Ook in de rest van het land werd stevig opgetreden. Treub hield, aldus Jan, een
‘vernietigende rede’ tegen Troelstra. De confessionele partijen in de Tweede Kamer verzetten
zich  met  kracht  tegen  de  revolutie.  In  Enschede  kwamen  de  socialisten  in  Ons  Huis  bijeen  –  in  Jan’s
geboortehuis. Maar in het algemeen gebeurde er weinig in Enschede en andere plaatsen in Twente. De arbeiders
hadden genoeg van de oorlog, de ideeën van Troelstra waren niet hun eerste zorg, ze wilden weer aan het werk,
de  kost  verdienen,  terugkeren  naar  een  normaal  leven.  Jan  schreef  vrijdag  in  zijn  dagboek:  ‘Het  wil  mij
voorkomen, dat de crisis der zeer acute bolsjewistische ziekte hier in ’t land achter de rug is.’ Op 19 november
noteerde hij: ‘Hadden de socialistische en revolutionaire elementen op 11, 12 en 13 November er alles op gezet,
er  is  niemand  die  had  kunnen  voorspellen  dat  alles  goed  was  gegaan.  Door  de  plotselinge  revolutionaire
strooming scheen het publiek in Holland aangegrepen en verlamd.
Men heeft het critieke moment niet benut. De reeds voorbereide regeeringsmaatregelen hebben doorgewerkt en
het Nederlandsche volk kwam tot zichzelf. De groote meerderheid der
bevolking, in de eerste plaats het geloovige deel, heeft niet alleen zich er tegen verklaard, doch
er ook scherp tegen gezet. Men is bereid en staat klaar de maatschappelijke orde met de wapenen te verdedigen.’
De dreiging van de revolutie was voorbij. Op het op zondag 17 september in Rotterdam gehouden congres van
de SDAP verklaarde Troelstra  ruiterlijk zich vergist  te hebben en de maatschappelijke krachten verkeerd te
hebben gepeild.  Jan: ‘Die verklaring strekt hem tot eer.  […] …..de revolutionaire beweging hier te lande is
mislukt.’ Troelstra stortte in en overwoog zelfs een moment zelfmoord te plegen. Op 19 november werden de
Landstormvrijwilligers  gedemobiliseerd.  De volgende dag leverde  ook Jan zijn  uitrusting in.  In  maart  1920
vroeg Jan per 1 april ontslag uit de militaire dienst, zijn drukke werkzaamheden lieten hem te weinig vrije tijd en
bovendien was er van zijn wielrijderskorps ‘niets meer over’.

Toen de oorlog voorbij was, trokken duizenden krijgsgevangenen van allerlei nationaliteiten
op de terugweg naar  hun vaderland door Enschede;  het  waren  Fransen,  Britten,  Belgen,  Italianen,  Serviërs,
Russen  en  Japanners,  in  totaal  76.100  manschappen.  Jan  zag  de  duizenden  krijgsgevangenen  dagelijks
voorbijkomen: ‘Zij zijn lichamelijk in goeden doen. Engelschen vormen thans de meerderheid en deze gedragen
zich goed. De Fransche transporten van de laatste dagen zijn van minder gehalte. Over de Belgen wordt zeer
geklaagd. Zij zijn onverschillig en ongehoorzaam.’ Diverse textielfabrieken boden tijdelijk onderdak, ook
Rigtersbleek waar plaats was voor 250 gevangenen. Ze maakten zelfs een speciale ansichtkaart die de tijdelijke
gasten naar familie en bekenden konden sturen. Onder een afbeelding van Rigtersbleek was in het Engels en het
Frans gedrukt: ‘Ter herinnering aan het
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korte verblijf  in de fabriek  van Rigtersbleek’.  Zeshonderd  officieren  moesten een wat luxueuzere behuizing
krijgen  dan  het  voetvolk.  Daarvoor  dienden  de  danszaal  van  Café  Lippinkhof,  gebouw  Irene  aan  de
Noorderhagen, een school en het café van de familie Goorhuis aan de Oldenzaalsestraat. Alle binnenkomende
mannen werden vluchtig medisch onderzocht,  ernstige zieken opgenomen in de twee ziekenhuizen of in het
Rijksquarantainekamp bij het Erve Poolman. Wie luizen had, werd doorverwezen naar de fabriek van Menko,
waar een badgelegenheid met vijftig douches wasen een ontsmettingskamer voor kleding. De centrale keuken
verzorgde  het  eten,  soms  twaalfduizend  porties  per  dag.  De  mannen  gingen  na  korte  tijd  door  naar  hun
vaderland, maar telkens weer dienden zich nieuwe contingenten aan. In de organisatie speelde ook Jan van Heek
een rol, niet alleen omdat hij in zijn fabriek een zaal vrijhield voor de krijgsgevangenen, maar ook omdat hij
betrokken was bij de algemene regelingen in de stad en vooral bij de uitvoering van het idee een monument op te
richten dat de Enschedese burgerij blijvend zou herinneren aan de vele transporten van krijgsgevangenen. Het
granieten monument, met een inscriptie in vier talen, in 1919 onthuld, stond op het Hoedemakersplein. In de
jaren vijftig werd het verplaatst naar ’t Zwik, waar het een eervolle plaats kreeg aan de Cort van der Lindenlaan,
genoemd naar de minister-president die Nederland in 1914-1918 neutraal hield.

Op zondag 18 juni 1916 bezocht prins Hendrik, de gemaal van koningin Wilhelmina, Huis Bergh. Een maand
eerder had hij op een autotocht door het Montferland gehoord dat Jan van
Heek de eigenaar was van het kasteel in ’s Heerenberg. J.W. Backer, Hendrik’s adjudant, informeerde of Van
Heek de prins op 18 juni kon ontvangen, zijne hoogheid wilde graag een
rit door de bossen maken, ‘mogelijk heeft u daar wel een open rijtuig, jachtwagen of iets dergelijksch’. De prins
stelde er prijs op dat alles ‘een zeer eenvoudig karakter’ droeg. In een tweede brief deed de adjudant enkele
suggesties voor het programma van die dag. De prins wilde graag een broodje eten op een beschutte plaats bij de
Hettenheuvel, met koffie of wijn. Tussen twee haakjes liet hij weten dat de prins graag een lichte, gewone sigaar
zou willen roken. Hendrik wilde daarna de bossen in: ‘Groot wandelaar is ZKH niet, maar men kan varieeren,
rijtuig en loopen.’ Om half zes ongeveer zou het gezelschap de terugreis naar paleis Het Loo in Apeldoorn
aanvaarden. En zo geschiedde. Jan keek met genoegen terug op het koninklijke bezoek. Ze hadden bij mooi weer
deels te voet, deels in een Gelders karretje dat de prins zelf reed, een tocht door de bossen gemaakt. Hendrik had
zeer veel interesse getoond in de bosbouw en de geschiedenis van het kasteel. Een paar maanden later, op 8
oktober 1916, bezocht prins Hendrik de familie Van Heek op ’t Roessingh in Lonneker, om een kop thee te
drinken en om Gerrit Jan en Arnold te ontmoeten. In het voorjaar van 1917, op 6 mei, was de prins weer te gast
op Huis Bergh. Het ijs tussen Jan en Hendrik was gebroken. ‘De Prins was zeer vrolijk. Op de Ulenpas zijn we
als inbrekers over het hooge hek geklommen en hebben het leegstaande huis als kwajongens van boven tot
beneden doorzocht. Op den Gelderschen Toren waar we het dak beklommen, ging het haast evenzoo. […] Het
was een mooie prettige dag.’ Ze spraken ook over de oorlogssituatie. De prins verwachtte een spoedige vrede.
‘Ik help het hem hoopen, doch gelooven kan ik het niet.’ 

De Eerste Wereldoorlog betekende voor de Twentse textielindustrie een breuk met de opgaande lijn van de
eerste jaren van de nieuwe eeuw. In de jaren vóór de oorlog was 1913 voor de Nederlandse katoenindustrie een
topjaar: er werd bijna twintig miljoen kilo gebleekte
en ongebleekte katoenen manufacturen naar Nederlands-Indië geëxporteerd. In 1917 vielen de verbindingen met
de centrale afzetmarkten in Oost-Azië weg door de afgekondigde duikbotenoorlog. En door de katoenschaarste
stagneerde  de aanvoer  van ruwe katoen uit  Amerika,  die in  1918 helemaal  ophield.  Een groot  deel  van de
katoenindustrie lag in het laatste oorlogsjaar dan ook volledig stil, de export zakte in en kwam nooit meer op het
oude peil terug.
In het begin van de twintigste eeuw was het ook Rigtersbleek voor de wind gegaan. Vanaf 1902 was de firma
een  ‘gezonde  en  gefundeerde  zaak’,  de  markt  groeide  en  er  werd  een  aanzienlijke  winst  geboekt.  De
onderneming bleef groeien en daarom werd in 1909 de fabriek uitgebreid, de nieuwbouw heette Zandvoort. Een
half jaar nadat het besluit tot bouwen was genomen, draaiden de eerste machines al. In hetzelfde jaar werd een
voor de toekomst belangrijk besluit genomen. Jan van Heek en zijn broers Gerrit Jan en Arnold die ook in het
bedrijf werkten, begonnen in nauw overleg met management en medewerkers met het ontwikkelen van plannen
om ‘de gehele drijfwijze der fabriek langs electrische weg te laten plaatsvinden’. De machines in de spinnerij en
weverij werden nog steeds met stoom aangedreven, op dat moment zeker niet de modernste methode. Broer
Bernard,  dé  technische  man  bij  Van  Heek  &  Co.,  had  de  vervanging  afgeraden,  maar  Jan  woog  bij  zijn
besluitvorming ook de onbevredigende prestaties mee van de stoommachine van Buckley & Taylor, waarmee de
fabriek  was gestart.  De machine vertoonde vaak kuren,  het  drijfwerk functioneerde  dan niet  en dat  leverde
aanzienlijke  stagnatie  in  de  productie  op.  In  1910-1911  bouwde  Rigtersbleek  de  eerste  particuliere
stroomcentrale in Twente, met ketelhuis en schakelinrichting, kabelnet en motoren voor groepsaandrijving.

Om nieuwe, interessante afzetgebieden voor de producten van Rigtersbleek te ontdekken, reisde Jan van Heek in
1899 naar Constantinopel, Smyrna en Saloniki. Enkele jaren deed Rigtersbleek hier op consignatiebasis zaken,
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maar de resultaten waren niet hoopgevend. Ze brachten wel mee dat Rigtersbleek veelzijdiger werd, want na
afloop van de reis kon het bedrijf beginnen met de succesvolle productie van en de handel in shirtings. In 1911
bezocht Van Heek China en Japan. Met name de export naar China werd in deze jaren zakelijk zeer interessant.
Voor de markt in Birma maakte Rigtersbleek een nieuw product, fijne Jacconetweefsels, katoen aan één kant
gesatineerd, voor jurken en halsdoeken. Zo nam het aantal doeksoorten toe, het aanbod werd breder, vooral in
het  genre  fijnere  gebleekte  goederen.  De  fabriek  schakelde  over  op  geverfde  stoffen,  omdat  er  op  diverse
markten veel vraag naar was. Het eerste signaal kwam uit Atjeh, een verzoek om enkele kleurnuances aan te
brengen op een fijne shirtingsoort. De eerste gedachte van de directie van Rigtersbleek was: afzeggen, dat is ons
werk niet, maar Van Heek besloot contact op te nemen met de in 1888 door zijn vader voor twee van zijn broers
opgerichte Boekelosche Stoombleekerij, wat uiteindelijk leidde tot een grote afzet van geverfde goederen. Na
1918 haalde de katoenexport het vooroorlogse niveau nooit meer. Was in 1913 nog 45 procent van de in Indië
ingevoerde  ongebleekte  katoenentjes  afkomstig  uit  Nederlandse  textielfabrieken,  in  1928  was  dat  aandeel
dramatisch gedaald tot vijf procent. Japanse katoenfabrikanten hadden een sterke positie op de Indische markten
veroverd; ze konden door veel lagere arbeidskosten goedkoper produceren en het arbeidsoverschot bood ruimte
voor werken  in tweeploegendiensten.  De in Aziatische landen geproduceerde  katoenen manufacturen  waren
weliswaar van een slechtere kwaliteit dan bijvoorbeeld de Nederlandse of Engelse, maar zo veel goedkoper dat
ze daarom zeer aantrekkelijk waren voor de niet bijzonder koopkrachtige Indische bevolking. De Nederlanders
handhaafden zich wel op de Indische markt met hun gebleekte katoenen manufacturen – het hoofdproduct van de
Twentse exportweverijen – omdat de Japanners  deze techniek minder goed beheersten.  Rigtersbleek,  dat  de
grootste winsten altijd op de buitenlandse markten had behaald, moest het wegvallen van deze exportmarkten
compenseren en deed dat door nieuwe producten te ontwikkelen en door de binnenlandse markt te betreden, eerst
met wit goed, daarna met geverfde stoffen en fancygoederen.  Het jaar 1919 was – mede als gevolg van de
inhaalslag die eigen is aan eerste naoorlogs jaren – een succesjaar, met hoge omzetten en stevige winsten. Voor
de directie waren deze verheugende en ongekende resultaten aanleiding na te gaan hoe zij een deel van de winst
zinvol kon besteden. Gerrit Jan jr. overlegde daarover met Arnold. Beiden vonden dat ze dit jaar royaal geld
konden wegschenken.  Oudste  firmant  Jan van Heek had de  broers  een  lijst  met  ideeën  voor goede doelen
voorgelegd, maar voor Jan’s gedachte om de arbeiders van Rigtersbleek te bedenken met een beloning voor hun
inzet,  voelde  Gerrit  Jan  weinig.  ‘Het  is  mij  niet  om het  geld  te  doen,  wat  we  voor  de  arbeiders  zouden
beschikbaar stellen, maar ik vind het beginsel verkeerd. Jan zegt dat hij het alléén wil doen als wij niet meedoen.
Dit is ook onjuist, want in dat geval zou men zeggen: Hij is royaal en de beide anderen zijn schraperig.’ Jan van
Heek heeft  uiteindelijk met de autoriteit van de eerste en oudste firmant zijn broers overtuigd, de arbeiders
kregen een extraatje.

Jan van Heek speelde in deze jaren een belangrijke rol in de toenemende belangenstrijd tussen
werkgevers en werknemers. Hij toonde zich voortdurend een moderne ondernemer van de nieuwe generatie, die
oude gedragspatronen verliet en afwijkende, soms wat eigenzinnige standpunten innam. Vooruitstrevend leidde
hij Rigtersbleek, met oog voor nieuwe technieken,
voor  marktoriëntatie  en  productdifferentiatie  toen de  markt  nieuwe eisen  stelde  aan  het  aanbod.  Zijn beide
broers, ook firmanten, kregen veel vrijheid op hun eigen terrein, Gerrit Jan
als de technicus van het trio, Arnold vooral als de marketingdeskundige. Jan van Heek koos
ook in de relatie tot zijn arbeiders zijn eigen weg. Van in de wet vastgelegde medezeggenschap was hij een
besliste tegenstander. Een bedrijf stond of viel volgens hem met de leiding. Een onderneming die de leiding niet
in  bekwame handen legde,  was volgens hem – hoe gunstig  de levensvoorwaarden  ook mochten zijn – ‘tot
achteruitgang  en  ten  slotte  tot  ondergang  gedoemd’.  Met  minder  reserve  keek  Van  Heek  echter  aan  tegen
‘fabrieksraden voor het houden
van gemeen overleg’, om werk en arbeidsomstandigheden in elk van de afdelingen te regelen. De ervaring had
hem overigens geleerd ‘dat deze raden niet altijd van groote waarde zijn geweest en in werkelijkheid buiten de
eigenlijke  bedrijfsleiding  zijn  gehouden’.  Hoge  verwachtingen  had  hij  niet  van  deze
‘groepsvertegenwoordiging’, haar bevoegdheid moest in
elk geval niet verder reiken dan een advies aan de directie, zonder bindende kracht. Resumerend stelde Van
Heek  dat  men ‘het  instituut  der  “medezeggenschap”  moet  overlaten  aan  een  eigen  vrije  ontwikkeling’.  De
firmanten  van  Rigtersbleek  hielden  zich  ook  de  handen  vrij  als  het  ging  om  relaties  met  concurrerende
branchegenoten.  Zo  was  de  fabriek  nooit  lid  van  de  in  1917  opgerichte  Onderlinge  Katoendistributie
Vereeniging, die tot doel had overheidsbemoeienis met de distributie van grondstoffen te voorkomen. Wel stond
het bedrijf korte tijd op de ledenlijst van de uit deze vereniging voortgekomen Nederlandsche Vereeniging van
Katoenspinners en Spinners-Wevers, de eerste algemene economische pressiegroep, specifiek van en voor de
Twentse textiel. Maar in 1921 werd het lidmaatschap opgezegd, met als argument: we zijn tegen te vérgaande
regelen  en  voorschriften,  waardoor  onze  vrijheid  van  beweging  wordt  verkleind  en  individuele  regelingen
worden  tegengehouden.  Typerend  voor  Rigtersbleek  was  ook  de  opmerking  van  Arnold  van  Heek,  dat
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Rigtersbleek  grote  problemen  had  met  het  steeds  veelvuldiger  optredende  verschijnsel  van  overorganisatie,
‘waarvan we geen vrienden zijn’.

De naoorlogse opbloei was midden 1920 al weer voorbij. Er volgde een omslag, die inzette met de invoering van
de nieuwe Arbeidswet, die vooral tot doel had de arbeidsdag tot acht uur te beperken. Nadat minister P.J.M.
Aalberse op 11 juli 1919 met succes zijn wetsontwerp in de Tweede Kamer had verdedigd – de socialisten zagen
de wet als hun overwinning en hieven spontaan en staande de achturen-mars aan – keurde de Eerste Kamer het
op 31 oktober 1919
zonder hoofdelijke stemming goed. De Hengelose metaalfabrikant D.W. Stork verzette zich tegen de wet, vooral
uit economische overwegingen, maar stemde toch vóór, omdat hij niet verantwoordelijk wilde zijn voor een
mogelijke kabinetscrisis wanneer de wet werd verworpen.
De achterliggende bedoeling van de wet was te bevorderen dat de arbeiders meer in het gezin zouden leven, naar
meer ontwikkeling zouden streven en aan het verenigingsleven konden deelnemen. Minder lang werken zou ook
de lichamelijke en geestelijke toestand van de arbeiders ten goede komen. Volgens de nieuwe wet mochten
kinderen beneden de veertien jaar niet werken. Een werkdag duurde voortaan acht uur, een werkweek 45 uren.
Maar de textielfabrikanten bedongen een eigen regeling en ze kregen hun zin: in 1922 werd de werkdag verlengd
tot 8,5 uur en de werkweek tot 48 uur. Maar de fabrikanten wilden meer. Ze stelden de werknemers voor de
keuze:  tien procent  minder verdienen  of  tien procent  meer werken,  een  werkweek moest  53 uur duren.  De
gezamenlijke vakbonden weigerden dit te accepteren en op 29 oktober 1923 brak bij de weverij Kremersmaten
van Van Heek & Co. De staking uit. De bonden verwachtten dat de ondernemers het wapen van de uitsluiting
zouden inzetten. Dat gebeurde ook: op 24 november werden in 39 bedrijven de machines stopgezet, in Twente
en  de  Achterhoek  lag  overal  het  werk  stil,  22.000  arbeiders  stonden  op  straat.   De  vakbonden  keerden
honderdduizenden  guldens  aan  hun  leden  uit.  De  gemeente  Enschede  ondersteunde  de  niet-georganiseerde
stakers ruimhartig, eerst met veertigduizend gulden, later nog eens met 140.000 gulden. Dit was wel een heel
andere opstelling van de gemeente dan bij de voorgaande stakingen onder het bewind van burgemeester Van der
Zee! Ook andere gemeenten trokken de beurs, in het hele land werden inzamelingsacties gehouden. 

Rigtersbleek was nauw gelieerd met de Boekelosche Stoombleekerij (BSB). Ondanks dat ‘Uwe
vennootschap na aan ons verbonden is’, had Rigtersbleek ernstige bedenkingen tegen het lidmaatschap van de
BSB van de Fabrikanten Vereeniging Enschede. In een brief van 20 februari 1923 deelde Rigtersbleek dat mee,
nadat BSB een aanvraag had ingediend om als lid te mogen toetreden. Jan van Heek stelde dat zijn firma er
principieel op tegen was dat de fabrikantenvereniging leden van buiten Enschede, ‘of wat daartoe onduidelijk
behoort’, aannam. Boekelo ligt op enkele kilometers afstand van Enschede. Bovendien: ‘Ingeval van conflicten
te Enschede, zoude het lidmaatschap U verplichten, mede stop te zetten en wij kunnen niet inzien op welke wijze
dat op Enschede druk zoude helpen uitoefenen. Uwe werklieden zoude een geforceerde stopzetting zeker in de
armen der organisaties drijven, wat zeer ongewenscht en tegen Uw belang is. Omgekeerd, ingeval van conflict
ten Uwent, zoude Enschede moeten stoppen om druk op de Boekelosche bevolking uit te oefenen, wat ons van
zeer twijfelachtige waarde voorkomt.’ De derde reden, van zakelijke aard, was waarschijnlijk de belangrijkste en
kwam voort uit eigenbelang. Rigtersbleek liet haar producten in Boekelo bleken. Als bij een staking BSB werd
stopgezet, zouden ‘de inrichtingen renteloos’ stilliggen. Rigtersbleek zou dan ‘het grootere nadeel lijden dat wij
met onze goederen en werken uit de markten geraken. Voor onze zaak raakt dit een levenskwestie en wij moeten
reeds om die reden u positief aansluiting ontraden en daartegen opkomen’.

Jan van Heek brak met een Twentse traditie. De textielfabrikanten hadden inmenging van derden, en zeker van
de overheid, altijd afgewezen. In hun denkwereld was geen plaats voor
staatsbemoeienis. Maar nood breekt wet: Van Heek zocht steun bij geestverwante Haagse politici, persoonlijk en
vertrouwelijk, om aandacht te krijgen voor de problemen in de Twentse textielindustrie en ook voor zijn eigen
ideeën en standpunten. Op 22 november 1923, twee dagen voor de uitsluiting begon, uitte Jan van Heek zijn
ontevredenheid over de situatie in een vertrouwelijke brief aan jhr.mr. J.R. Slotemaker de Bruïne, lid van de
Eerste Kamer voor de CHU. Hij had hem al eerder, op 12 november, geattendeerd op de ontwikkelingen in
Enschede. Van Heek wilde hem vertrouwelijk informeren over het arbeidsconflict in Twente.
Over de oorzaken van de problemen was Van Heek duidelijk: de Twentse textielindustrie werkte vooral voor de
wereldmarkt,  moest het dus van export hebben. De concurrentie  was sterk en wie niet kon meekomen, was
gedoemd te verdwijnen. Omdat de bedrijven grote bedragen aan sociale voorzieningen en belastingen moesten
afstaan, en omdat de werktijden steeds korter werden, was het noodzakelijk de productiekosten te verlagen, door
de  stuklonen  te  verminderen  en  de  werktijden  te  verlengen.  Van  Heek  wees  er  ook  op  dat  de
arbeidersorganisaties categorisch hadden geweigerd aan verlenging van de werktijden mee te
werken. Er bleef voor de ondernemers dus weinig anders over dan de stuk- en uurlonen te verlagen. Dat was
inmiddels gebeurd: op 10 december 1922 waren de lonen met tien procent
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verlaagd, ze bedroegen nu 81 procent van het hoogste niveau in 1920. Gezien de bedrijfsresultaten had voor
Rigtersbleek de verlaging tot in de loop van 1924 mogen worden
uitgesteld, bekende Van Heek. Maar hij had sterk de indruk dat de verlaging voor veel andere
bedrijven noodzakelijk was en geen uitstel duldde, daarom wilde Rigtersbleek solidair blijven
met de andere fabrikanten. Overigens had Van Heek sterk de indruk dat het de stakers minder
ging om de tien procent loonsverlaging dan om de verlenging van de werkweek. Van Heek’s visie op de situatie
van  de  textielfabrieken,  vooral  op  de  noodzaak  tot  verlaging  van  de  productiekosten,  bleek  achteraf  sterk
gekleurd. De werkgevers hadden geweigerd de boeken op tafel te leggen, om met cijfers en feiten aan te tonen
dat de door hun bepleite loonsverlaging onontkoombaar was. Pas in 1994 werd ontdekt dat de financiële situatie
van de bedrijven geen maandenlang conflict rechtvaardigde. Alleen in 1920 hadden de fabrieken met verlies
gewerkt, nadat in de voorgaande twee jaren grote winsten waren geboekt. In 1921 was er al weer een herstel van
de winsten te zien, dat zich in de volgende jaren doorzette. In 1923 bedroegen de loonkosten zeventien procent
van de totale kosten. Een verlaging van de lonen met tien procent zou nauwelijks bijdragen aan kostenreductie.
De werkgevers waren er dus vooral op uit om een stijgende inflatie af te wentelen op de arbeiders. En de strijd
ging tevens in belangrijke mate ook om het prestige van de fabrikanten. Op 14 januari 1924 riep een Twentse
werkgever  uit:  ‘Eerst  moet  […]  de  strijd  uit  zijn  met  eene  volledige  overwinning  der  werkgevers  en  op
“Kremersmaten”  het  werk  tegen  het  verlaagde  loon  hervat  zijn,  ook  al  moet  er  drie  maanden  langer  om
gevochten worden. Tegen elke prijs moet het denkbeeld, dat er ook maar eenige medezeggenschap is verkregen,
op welke manier dan ook, worden voorkomen.’
De Tweede Kamer zette het textielconflict in Twente – dat inmiddels al een half jaar duurde –
op  de  politieke  agenda.  De  ouderwets-patriarchale  machtsstrijd  van  de  ‘textielbaronnen’  wekte  ook  in  het
landsbestuur veel  weerstanden op. Het SDAP-Kamerlid J.W. Albarda, in 1913 gekozen voor het kiesdistrict
Enschede,  wilde  een  enquêtecommissie  instellen  om de  schuldvraag  te  onderzoeken.  Het  optreden  van  de
fabrikanten werd gehekeld, het bracht aan
Nederland enorme schade toe, volgens de communist W. van Ravesteyn, de arbeiders moesten deze klassenstrijd
winnen. Hij hoopte dat een enquête zou aantonen dat deze uitsluiting van de kant van de kapitalisten ‘dom en
onverantwoordelijk’  was geweest,  weinig anders  dan een  poging om ‘het  levenspeil  van de textielslaven te
drukken’.  De katholiek A.H.J. Engels,  een Enschedese weverszoon, vermaard door zijn werk in de Twentse
textielarbeidersbeweging,  oordeelde  dat  de  fabrikanten  schrik  probeerden  te  brengen  onder  de  arbeiders.
Bovendien  accepteerden  fabrikanten  van  niemand inmenging.  Het  voorstel  voor de enquêtecommissie werd
uiteindelijk verworpen met 59 tegen 23 stemmen. 

Op 30 april 1924 ondernam rijksbemiddelaar ir. H.A. van IJsselstein, oud-minister van Landbouw (1918-1923),
een bemiddelingspoging. Zijn voorstel hield een bescheiden loonsverlaging in en een overwerkregeling die de
werkgevers ruimte bood om ten hoogste 130 uur per jaar overwerk te laten verrichten. De confessionele bonden
Unitas  en St. Lambertus  en ook de werkgevers konden zich vinden in dit plan. Twee dagen later hervatte een
deel van de stakers het werk. De socialistische vakbond De Eendracht besloot daarop niet toe te geven, maar het
stakingsfront te versmallen: de leden in de bedrijven waar de bond de grootste aanhang had, staakten door, de
anderen gingen weer aan het werk. Dit betekende een scheuring in de samenwerking tussen De Eendracht en St.
Lambertus. Deze ontwikkeling plaatste de werkgevers voor een lastige keuze: was het wijs de uitsluiting vol te
houden, nu
niet álle stakers de staking wilden opgeven? Jan van Heek liet voorzitter H.J. Blijdenstein van de commissie ad
hoc uit de werkgeversorganisaties in Twente op 7 mei 1924 weten hoe hij tegen het probleem aankeek: ‘De loop
van zaken,  zooals  die  zich in  Enschede heeft  ontwikkeld,  gaat  verre  over  het  eigenlijke  conflict  heen.  Het
geschilpunt is eene politieke zaak geworden, en eene kwestie van gezag. Het gaat hier ook om een behoud van
maatschappelijke orde tegenover socialistisch en communistisch drijven. Waar dat het geval is, zouden wij U
willen wijzen op het overwegend belang van rug aan rug te blijven staan met de confessionele partijen.’ Een
algemene uitsluiting leek hem te gevaarlijk, maar de leden van De Eendracht uitsluiten zou geen probleem zijn.
De fabrikanten moesten zich echter wel twee keer bedenken om de leden van St. Lambertus en Unitas, die weer
aan het werk waren gegaan, nu weer de straat op te jagen. Hoe passiever de werkgevers zich opstelden, hoe
beter.  Harde  maatregelen  achtte  Rigtersbleek  in  deze  fase  ongewenst.  Het  advies  van  Jan  van  Heek  werd
opgevolgd. Uiteindelijk haalden de bonden bakzeil, Op 20 juni adviseerde het hoofdbestuur van De Eendracht de
leden weer aan het werk te gaan en drie dagen later keerden ook de overige stakers terug naar de fabrieken: het
conflict was voorbij. De staking had de bond goed gedaan: het aantal leden, in 1910 nog geen tweeduizend, was
in 1923 gegroeid tot twaalfduizend. Voor De Eendracht betekent deze staking, die acht maanden had geduurd,
een gedeeltelijke overwinning voor de werknemers. Het was volgens sommigen te betreuren dat de financiële
veerkracht van de confessionele bonden te gering was geweest, anders zou het conflict een beter resultaat hebben
opgeleverd.  De  loonsverlaging  was  beperkt  tot  7,5  procent,  de  werktijden  werden  niet  langer  en  voor  het
overwerk was een regeling getroffen. Maar de feitelijke winnaars waren de fabrikanten, die in grote lijnen hun
zin hadden gekregen. De strijd was vooral gegaan om de macht: de werkgevers wilden geen greintje van hun
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zeggenschap afstaan aan de bonden of de overheid. Het deerde de fabrikanten niet dat hun prestige weer eens een
forse  deuk  had  opgelopen.  Door  hun  onverzettelijke  houding  en  het  inzetten  van  het  scherpste  wapen,  de
uitsluiting, verspeelden ze nog meer krediet dan bij vorige stakingen en uitsluitingen.

De staking van 1923-1924 had bij Jan van Heek ernstige twijfels opgeroepen over de zin van
het  Twentse  Stelsel.  Een  algemene  uitsluiting  was  onrechtvaardig  ten  opzichte  van  werknemers  die  waren
aangesloten bij een vakbond waarmee de werkgevers geen conflict hadden. Kort na het einde van de staking
bepleitte Van Heek dan ook bij het bestuur van de
FVE voortaan alleen leden uit te sluiten van de arbeidersorganisaties die de staking organiseerden. In een brief
van 18 april 1925 aan het bestuur van de FVE zette hij zijn bezwaren nog eens uiteen, persoonlijk, niet als
directeur van Rigtersbleek. Door het scherpe
wapen van de uitsluiting algemeen in te zetten, werden zowel de goedwillenden als de kwaadwillenden ‘in een
vijandig kamp’ gedreven. Welke schadelijke gevolgen dat had voor de stemming in de stad meende Van Heek
niet  uiteen  te  hoeven  zetten.  De  fabrikanten  moesten  wel  doortastend  optreden  tegen  de  leden  van  de
vakverenigingen  die tot  staking  opriepen;  deze  zouden na  een  bepaalde,  maar  niet  te  lange  termijn  zonder
overgangsmaatregel  geheel  uitgesloten  moeten  worden.  Als  er  moest  worden  geslagen,  dan  alleen  de
boosdoeners, en stevig ook.

Het bestuur van de FVE wilde zijn beleid niet aanpassen, maar Van Heek bleef volhouden. Drie dagen later al, in
een brief van 21 april 1925, onderstreepte hij nog eens zijn standpunt, strikt vertrouwelijk zoals hij boven de
brief tikte. Hij legde uit dat het hanteren van het wapen van de uitsluiting hem altijd tegen de borst had gestuit.
Voor de oorlog, bij andere toestanden en opvattingen, had het Twentse Stelsel vaak doeltreffend gewerkt, ‘al was
dat ten koste van groote verbittering en in ’t algemeen gesproken, tegen de publieke opinie in’. Hij erkende ook
wel dat zijn opvatting nadelen had. Bij conflicten zouden er in een fabriek twee partijen tegenover elkaar komen
te staan, aan de ene kant de leden van de bonden die geen staking wilden, aan de andere kant de stakende
arbeiders.  Maar  dat  was  onvermijdelijk.  Ook  was  er  kans  dat  in  enkele  bedrijven  in  zo’n  situatie  het
productieproces zou stagneren. Werkgevers hadden in dat geval het recht hun fabrieken geheel of gedeeltelijk te
sluiten. Maar degenen die werkloos raakten, waren in dat geval geen slachtoffer van de werkgevers. Een derde
bezwaar  was dat  doorwerkende georganiseerde  of ongeorganiseerde  arbeiders  de stakende en de uitgesloten
collega’s buiten hun besturen om steunden. De FVE had dan het recht passende maatregelen te nemen, meende
Van Heek. Desondanks was het standpunt van Rigtersbleek duidelijk: alleen beperkte uitsluiting, geen algemene
werktijdverkorting,  geen  besmet  werk  laten  verrichten.  Het  bestuur  van  de  FVE  kwam  de  firmanten  van
Rigtersbleek  op  enkele  punten  tegemoet,  maar  de  algehele  uitsluiting  bleef  overeind  en  zou  ‘automatisch’
worden toegepast. Daarop bedankte Rigtersbleek op 18 mei 1925 per 31 december 1925 voor het lidmaatschap
van de FVE.

Een  naam  die  tijdens  en  ook  na  de  staking  door  Twente  zoemde,  was  Insider,  een  ingewijde  in  de
textielindustrie,  wiens  identiteit  nooit  bekend  is  geworden.  Hij  koos  partij  voor  de  arbeiders.  De
textielfabrikanten voerden ‘een waanzinnige zelfmoordpolitiek’, schreef hij in een circulaire die hij onder meer
zond aan de twee Enschedese bedrijven Van Heek & Co. en Rigtersbleek en naar enkele ondernemingen in
Oldenzaal en Almelo. ‘Het Nederlandse publiek weet niet hoe erg het met de textielindustrie gesteld is; weet niet
dat  de Twentsche industrieelen nu al  twee jaar  bezig zijn elkaar  op hun enige  groote afzetgebied,  namelijk
Nederlands Indië, waarop zij alle toch in overgroote mate zijn aangewezen, te ruïneeren.’ Insider wilde ook dat
er onder alle textielfabrikanten in Oost-Nederland een enquête werd gehouden, om vast te stellen ‘wie van de
heeren er na afloop van de uitsluiting nog lid wenscht te blijven’. Jan van Heek was de enige fabrikant die als lid
van de FVE bedankte.

In de maanden na de staking keerde de rust terug in Enschede. Even zorgden twee spinnerijen, Roombeek en
Schuttersveld,  voor wéér wat agitatie,  toen ze als eersten in de geschiedenis  van de Twentse textiel  wilden
beginnen met een twee-ploegenstelsel. Dat spinnerijen dit initiatief namen, was begrijpelijk, want die bedrijven
waren het meest kapitaalintensief. Ze kwamen wel in conflict met collega’s, omdat ze een groter beroep deden
op arbeiders  en  deze  bij  hun  collega’s  weghaalden,  en  omdat  ze  een  ploegentoeslag  betaalden.  Bovendien
vonden de collega’s dat ze er met deze loonsverhoging niet geloofwaardiger op zouden worden, nu ze net een
langdurige strijd om loonsverlaging achter de rug hadden. Rigtersbleek liet daarbij weer een afwijkend geluid
horen: nachtarbeid was uit den boze ‘als systeem in een industrie die zichzelf respecteert’. Uiteindelijk moesten
Roombeek  en  Schuttersveld  bakzeil  halen.  De  weerstand  in  de  Enschedese  textielwereld  tegen  deze
vernieuwende aanpak, vooral ook ingegeven door de gedachte dat er sprake is van oneerlijke concurrentie, was
te  groot:  ‘Wie  tijdelijk  het  meer  ploegenstelsel  toepast,  trekt  daardoor  onevenredig  voordeel  boven  andere
leden.’
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Aan het begin van de twintigste eeuw waren, door de sterke groei van Enschede met ongeveer
duizend inwoners per maand, ‘van liever lede zeer ongewenschte toestanden op woninggebied
ontstaan’. Tussen 1900 en 1910 steeg het aantal inwoners van 38.000 naar 53.000. Op 9 november 1906 sprak de
gemeente hierover met bestuursleden van de FVE, er moest wat gebeuren. Geld kwam er als er in Enschede,
overeenkomstig de Woningwet van 1901, een vereniging zou worden opgericht die aan de verbetering van de
volkshuisvesting wilde werken.
Namens  de fabrikanten  nam Jan van  Heek plaats  in  het  voorbereidingscomité,  dat  onder  leiding stond van
burgemeester  Edo  Bergsma.  Er  zat  vaart  in  het  proces.  Op  4  januari  1907  ging  de  woningcorporatie  De
Volkswoning van start, Jan van Heek was één van de bestuurders. Op vier plaatsen verrezen de komende jaren in
totaal 325 woningen, aan de Roomweg, de Kuipersdijk en de Pluimstraat, op het oude erve Goolkate, dicht bij de
fabriek  van Rigtersbleek.  De  huren  waren  laag:  ongeveer  een  rijksdaalder  in  de  week.  Het  waren  tamelijk
eenvoudige woningen, met een grote woonkeuken met opzij twee bedsteden en aan de achterkant een spoelhuis.
Het privaat, het ‘huuske’, was buiten in een vrijstaand schuurtje. Het bekendste complex van De Volkswoning
werd ’t Pathmos, de tussen 1914 en 1928 gebouwde woonbuurt die zijn naam ontleende aan de oude buitenplaats
van een oom van Jan van Heek, niet ver van de kom van de gemeente. Er werden hier zo’n veertienhonderd
woningen  gebouwd,  negen  basistypen  in  vele  varianten,  met  winkels,  scholen,  pleinen,  een  badhuis,  een
wijkcentrum,  veel  groen.  Centraal  in  de  wijk lag  een  park  dat  de  naam kreeg  van  de  Engelsman Thomas
Ainsworth die zoveel had betekend voor de Twentse textielindustrie, wat de bewoners overigens niet deerde,
voor hen was het ’t eendenparkje. Toen er in de tweede helft van de jaren twintig nog steeds woningnood was,
werd ’t Pathmos uitgebreid met 226 woningen, de zogenoemde ‘Drentse buurt’ waar veenarbeiders uit Drente
kwamen te wonen die in de textiel werk hadden gevonden. Willem Wilmink, de Enschedese dichter, speelde in
zijn jeugd vaak op ’t Pathmos, bij vriendjes van school. ‘Op ’t Pathmos had je sfeer, daar was het gezellig, het
was er zo ruim. En die markante poortjes! Enschedeërs waren ook trots op ’t Pathmos. Mijn vader wandelde eens
door de wijk met Duitse voetballers, die konden niet geloven dat daar gewone arbeiders woonden.’  Over de
Drentse buurt maakte Willem Wilmink een gedicht:

Drentse immigranten
De werkdag begon in de venen
’s ochtends vroeg voor dag en dauw,
Dan dronken ze vast wat jenever
tegen de bittere kou.
In hutten van hout en plaggen
rekten ze ’t harde bestaan
totdat ze niet meer langer konden.
Toen zijn ze naar Twente gegaan.
Nu woonden ze voortaan in huizen,
niet meer in een droevige schuur,
zagen kranen, voor ’t eerst van hun leven:
‘Het water komt zó uit de muur!’
Maar in kolossale fabrieken
ging de dag zo langzaam voorbij:
achter wit geverfde ruiten
verlangden ze terug naar de hei.
Het land waar ze waren geboren,
hebben ze nooit meer gezien.
Maar nog vaak vertelden ze ’s avonds
een Drents vertellechien.

Rigtersbleek  had  in  de  laatste  helft  van  de  oorlog  de  productie  moeten  stopzetten,  omdat  verschillende
exportmarkten verloren waren gegaan. Het meest gevoelige verlies was de omzet in China. Toen ook andere
buitenlandse  markten  vrijwel  waren  afgesloten,  resteerde  alleen  nog  de  Nederlandse  handel  en  die  met
Nederlands-Indië. Het was de grote verdienste van Arnold van Heek, de jongste van de drie broers, dat hij een
nieuwe branche ontwikkelde: de kunstzijde, die volgens Jan van Heek een hoeksteen van Rigtersbleek werd.
Medio jaren twintig gingen de drie firmanten op zoek naar andere wegen, waarbij ze wilden inspelen op de
actuele  technologische  vernieuwingen.  Ze  wilden  weten  welke  mogelijkheden  kunstzijde  bood  voor  een
katoenfabriek. In het begin van de jaren negentig van de negentiende eeuw was in Duitsland een fraai glanzend
draadje  ontwikkeld,  op  basis  van  cellulose  in  een  koperammoniakproces,  de  kunstzijde.  Nadat  de  eerste
kunststofspinmachine was gebouwd, startten in Duitsland en Engeland kunstzijdefabrieken en in 1911 werd in
Arnhem de Nederlandsche Kunstzijdefabriek (Enka) opgericht. Twee jaar later, in maart 1913, werden daar de
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eerste draadjes kunstzijde gesponnen. In de oorlogsjaren was er een bijzonder grote vraag naar textiel en dus ook
naar kunstzijde en bovendien gingen de ontwikkelingen door. De glans werd mooier en daarom vond kunstzijde
steeds meer toepassing in kleding. Ze verving geleidelijk ook katoen en wol en er ontstonden allerlei mengsels.
Omdat productvernieuwing noodzakelijk was om de fabriek draaiende te houden, besloten de firmanten onder
aanvoering van Arnold van Heek proeven te nemen met kunstzijden kettingen. Maar het werd niet direct een
succes, het was ‘een misère van het begin tot het eind’, bekende Rigtersbleek jaren later. Twente was op katoen,
maar niet op kunstzijde ingesteld. Italië en Duitsland hadden ervaring met het weven van echte zijde, maar de
Twentse fabrikanten hadden de machines niet, kenden de kneepjes van de bewerking niet, ze hadden totaal geen
ervaring. ‘Niettegenstaande alle goede hulp van onzen hoofdbaas M. Beverdam tastten wij in den aanvang totaal
in ’t duister, en de fabricage heeft ons geld en oneindig veel hoofdbrekens gekost.’ Maar Jan van Heek geloofde
vol overtuiging in het nieuwe product. Hij drong er sterk op aan de mogelijkheden uitvoerig en nauwkeurig te
onderzoeken en waar mogelijk toe te passen. En het lukte: maakte Rigtersbleek aanvankelijk de eenvoudigste
weefsels  met  uitsluitend  een  kunstzijden  inslag,  later  verlieten  de  meest  kostbare  japonstoffen  de  fabriek.
Rigtersbleek  werkte  hierbij  nauw  samen  met  het  Textielveredelingsbedrijf  N.V.  Palthe  in  Almelo,  een
onderneming  van  Jan’s  schoonfamilie.  De  nieuwe  kunststof,  rayon  genoemd,  werd  vooral  geweven  op  de
halfautomatische of automatische Northrop-getouwen: de wever hoefde niet langer eigenhandig de inslagspoel te
wisselen en ze stopten automatisch bij touwbreuk. Om de concurrentie aan te kunnen en het monopolie van dit
bedrijf in Nederland te doorbreken, besloot Van Heek & Co. in 1927 een eigen kunstzijdespinnerij op te richten,
de NV Nijma in Nijmegen. Jan van Heek had een belangrijke rol. ‘Ik deed dit schoorvoetend, omdat het toen
reeds  mijn wensch was mij  terug te  trekken uit  zaken,  om mij  meer aan  andere  dingen  te  kunnen wijden.
Vroegere aanvragen had ik van de hand gewezen, maar toen twee heren van Nijma mij approcheerden en mijn
steun vroegen, heb ik daaraan gevolg gegeven.’ Hij werd in dit besluit gesterkt door zijn overtuiging dat Twente
zich moest  interesseren  in  en  oriënteren  op deze  nieuwe  nijverheid  en  de  kansen  en mogelijkheden  moest
benutten. Hij nodigde een groep van bevriende industriëlen uit Twente uit voor een bijeenkomst in het kantoor
van  de  Twentsche  Bank in Enschede,  waar  hij  zijn  plan presenteerde.  Er  was  interesse  en de Nijma werd
opgericht, die zich ontwikkelde tot een sterke onderneming. Maar ondanks de geslaagde productvernieuwing en
de succesvolle oriëntatie op nieuwe markten kondigden zich in de tweede helft van de jaren twintig ook voor
Rigtersbleek slechtere tijden aan. Door de toenemende scherpe concurrentie van de Japanse
textielindustrie, die met ongebleekte katoentjes, de ‘greys’, de Javamarkt dreigde te veroveren, verminderde de
afzet in het buitenland. Twente besteedde nog weinig aandacht aan deze ontwikkeling, de voorspoed van de
jaren twintig maskeerde de langzame, maar zekere terugtocht uit Nederlands-Indië,  ook al waarschuwde een
familielid van Van Heek, Ludwig van Heek jr., die een wereldreis had gemaakt, voor de sterke opkomst van de
Japanners. Geen nieuw en oorspronkelijk geluid overigens,  want had Jan van Heek in 1896 daarvoor al niet
gewaarschuwd? Nu pleitte Ludwig van Heek voor ingrijpen van de overheid, die de Twentse industriëlen moest
steunen bij  het  heroveren  van  de  verloren  afzetmarkten  in  Indië.  De schrijver  van  het  jubileumboekje  van
Rigtersbleek voegde daaraan nog toe:

Daarnaast kwam in 1930 de groote crisis in Nederland, toen, nadat alle rijke landen der aarde
hun muntstandaard hadden teruggezet, onze Regeering en de Nederlandsche Bank zich verbeeldden dat ons land
zoo rijk was, dat wij dit niet behoefden te doen en wij met te hoogen
levensstandaard bleven doorploeteren.

Hier valt de schrijvershand van Jan van Heek te herkennen. In de jaren dertig zal hij zich dan
ook met veel inzet en overtuiging mengen in de landelijke discussie over het al dan niet devalueren van de
Nederlandse gulden.

Zoals broer Jan, die kunstwerken kocht om zijn kasteel helemaal in middeleeuwse sfeer aan te kleden, zo begon
Bernard te denken over een museum6, vooral – hij had patriarchale trekjes van zijn vader meegekregen – om de
arbeiders in de fabrieken de gelegenheid te bieden na hun werk van kunst te genieten en zich ook daarvoor te
gaan interesseren. Of het juist is dat de Twentse ‘textielbaronnen’ uit de familie Van Heek tot het verzamelen en
het  exposeren  van  kunstwerken  werden  gedreven  door  ‘trots  op  de  regio  waar  ze  economisch  zo’n
vooraanstaande positie hadden verworven’, zoals Kempers beweert, valt te betwijfelen. Eerder volgden zij een
internationale trend. In tal van andere Europese landen kochten rijk geworden fabrikanten kunst, niet alleen voor
de wanden van hun landhuizen of  villa’s,  maar vooral  ook omdat  het  verzamelen van kunst  een  algemeen
modeverschijnsel  werd  in  de  betere  kringen.  Bernard  had  daarnaast  veel  belangstelling  voor  de  lokale  en
regionale geschiedenis en cultuur, die in Twente vooral groeide na de oprichting van de Oudheidkamer Twente
in 1905. De wortels van deze interesse van vele Twentenaren gaan terug naar het midden van de negentiende
eeuw.  In  1858 werd  de  Vereeniging  tot  Beoefening  van  Overijsselsch  Regt  en  Geschiedenis  opgericht.  Uit
Twente was mr. A.A.W. van Wulfften Palthe, de grootvader van Annetje, aanwezig. Hij was een kleinzoon van
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mr.  Jan  Willem  Racer,  die  tussen  1781  en  1793  zeven  delen  van  zijn  Overijsselse  Gedenkstukken  had
gepubliceerd. Van een bloeiend actief oudheidkundig leven in Twente was nauwelijks sprake. 

Opmerkelijk is overigens dat vooral niet-Twentenaren schreven over het verleden van de streek. Maar in oktober
1905  gaven  vele  belangstellenden  gehoor  aan  de  uitnodiging  van  vier  in  regionale  historie  en  cultuur
geïnteresseerde streekgenoten: de Enschedeërs H.B. Blijdenstein, Ko van Deinse en Jan van Heek, en mr. G.J.
ter Kuile uit Almelo. De vergadering, in de koffiekamer van de Groote Sociëteit in Enschede, had tot doel het
oprichten van een Oudheidkamer. De aanleiding was de verkoop van een collectie oude, vermaarde munten van
de familie Van Doorninck in Zwolle, waarvan velen iets met Enschede van doen hadden. Mr. G.J. ter Kuile, in
1921: ‘Ik zie nog hoe op een jachtpartij mij aansprak [...] H.B. Blijdenstein en mij als zijne meening te kennen
gaf, dat er toch getracht moest worden om voor Twente al die munten en penningen uit deze bekende collectie
aan te koopen, hoe jammer het zoude zijn deze kans voorbij te laten gaan nu er een mooie kern zou te leggen zijn
van eene verzameling die zeker de belangstelling in onze Overijsselse geschiedenis zou opwekken. We hebben
daar toen in de hooge heide en onder de oude wacholders in den breede het plan besproken en Blijdenstein bleek
er  bepaald  op  te  staan  dat,  al  zoude  het  dadelijk  een  heele  uitgave  vereischen,  persoonlijk  een  onzer
oudheidvrienden op de actie met ruime volmacht zijn slag zoude slaan. Ik weet niet meer hoeveel hazen en wilde
ganzen de jacht van dien dag uitmaakte, maar een betere, een blijvende jachtbuit is van dien jachtdag in Hesepe
meegenomen! Ter Kuile richtte een garantiefonds op en zo konden de munten op de veiling in Amsterdam in
veiligheid  worden  gekocht.  De  vraag  was  nu,  waar  de  kostbare  penningen  en  munten  konden  worden
opgeborgen. Het antwoord was: in een Oudheidkamer Twente. Staande de vergadering in de Sociëteit gaven 85
aanwezigen zich op als lid. Voorzitter werd Van Deinse, zijn plaatsvervanger was G.J. ter Kuile en Jan van Heek
werd  penningmeester.  In  de  jaren  daarna  groeide  de  collectie  van  de  kamer  door  schenkingen,  legaten  en
aankopen. Geleidelijk ontstond er ruimtegebrek en moest er een oplossing komen om de collectie een passend
onderdak  te  verschaffen.  Van  Deinse  liet  zijn  vriend  Bernard  van  Heek  eens  de  ruimte  zien  waar  de
Oudheidkamer was gehuisvest: een leegstaande schilderswerkplaats aan de Langestraat, tussen het stadhuis en
het politiebureau. Bernard zag hoe ‘treurig en gevaarlijk’ dit onderkomen was. ‘Ik beloofde hem toen een nieuwe
a/d eischen des tijds zich aanpassende woning.’ Aanvankelijk dacht hij aan een openluchtmuseum in de directe
omgeving van Zonnebeek. Aanleiding daarvoor waren de plannen van boer Gerrit Jan Wissink om zijn uit 1802
daterende Wissinks Mölle af te breken: daar zat zoveel hout aan, dat hij er een mooie schuur van kon bouwen.
Het was Twente’s laatste stenderkast, een oud molentype. Bernard kocht de molen en liet hem overplaatsen naar
het heideterrein Roerinkskamp, in het Buurserzand. In de voetstukken van de molen werd een gedicht van Van
Deinse gebeiteld. Het eerste en laatste van de vijf coupletten luiden:

Ik zin ‘ne oale stenderkast
Oet achtteenhonderd twee
Do mi-j Jan Heenik Wissink ginn’
In Ossel bouwen dee.
In negenteenhonderd twintig een
Hef Jan Bernard van Heek
Mi-j kof en mi-j weer op ebouwd
Hier achter Zonnebeek.

De nieuwe plek was niet ideaal, daarover waren Van Deinse en Van Heek het eens. Maar er
was  geen  betere  oplossing.  Bovendien  paste  de  molen  helemaal  in  de  plannen  van  Bernard  om Twente  te
verrijken met een openluchtmuseum, met een traditioneel boerenerf met al zijn
bouwsels – een bakspieker, een iemenschoer, een wagenschöpn – en oude landbouwwerktuigen.19 Maar Van
Deinse voelde weinig voor dit plan. Hij wilde het liefst een
eigen gebouw voor de Oudheidkamer Twente en stuurde Bernard’s gedachten in die richting. Toen bleek hem
dat Van Heek al in het begin van de jaren twintig plannen had gemaakt voor het stichten van een museum en
zelfs  al  in  1921  een  stuk  grond  aan  de  Emmastraat  had  laten  kopen  om daar  een  Oudheidkamer  en  een
Kunstmuseum te stichten. ‘Het is geen gekheid wat jelui van mij krijgt, dat wordt wel een half miljoen’, vertelde
Bernard Van Deinse.
In de zomer van 1922 deelde Bernard minister dr. J.Th. de Visser van Onderwijs, Kunsten &
Wetenschappen  mee  dat  hij  van  plan  was  het  Rijk  gratis  een  museum voor  Kunst  aan  te  bieden,  met  het
benodigde terrein en zijn verzameling schilderijen. Maar de financiële situatie van de staat baarde de minister zo
veel zorgen, dat hij vooral vreesde dat het Rijk de jaarlijkse exploitatielasten van een nieuw museum niet zou
kunnen  opbrengen.  Hij  adviseerde  Van  Heek  op  betere  tijden  te  wachten.  Bernard  mocht  de  verdere
ontwikkelingen niet beleven, op 31 januari 1923 overleed hij. Omdat de lokalen van de Oudheidkamer plaats
moesten  maken  voor  het  nieuwe  stadhuis  van  Enschede,  kreeg  de  kamer  in  1927  voorlopig  ruimte  in  het
voormalige  laboratorium  van  Het  Enschedees  Lyceum.  De  familie  Van  Heek,  onder  aanvoering  van  de
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gebroeders Jan en Ludwig, in nauwe samenwerking met Edwina van Heek, wenste de plannen van Bernard toch
te verwezenlijken. Het terrein aan de Emmastraat viel niet binnen de mogelijkheden en de besprekingen over de
bouw van een museum op een terrein bij Het Volkspark liepen vast. Kort daarna, in de zomer van 1923, wees de
gemeente de Van Heeks op een stuk grond aan de Korte Steeg, het begin van de Deurningerstraat, maar de
familie vond het te klein. Ook de Nederlandse regering dacht mee. Namens de Rijkscommissie van advies inzake
de musea, kortweg de Museumraad, kwam prof. dr. Jan Veth, directeur-hoogleraar aan de Rijksacademie voor
Beeldende Kunsten, op 24 januari 1924 voor overleg naar Enschede. De volgende dag schreef Veth direct een
enthousiaste  brief  aan  Ludwig  van  Heek,  waarin  hij  voorstelde  het  museum onder  te  brengen  in  het  Van
Heekhuis aan de Markt. Maar dat idee ontmoette weerstanden in de familie. Moeder Christine had in 1919 al in
een beschikking laten vastleggen, dat ze graag zou zien dat na haar dood één van de kinderen in het huis zou
gaan wonen. Het moest ‘een Van Heekhuis blijven, waarin de eenvoudige geest, het streven naar alles goed en
groote harmonie moge voortleven’.

Het bestuur van de Oudheidkamer,  geïnspireerd door medebestuurder  Jan van Heek,  hielp de familie uit de
impasse. Aan de Lasondersingel lag een zeer aantrekkelijk terrein, even dicht
bij de markt als het Volkspark. Er liep een brede verkeersweg langs, er tegenover werd een hervormde kerk
gebouwd, de Lasonderkerk. Als het museum een ruime binnenplaats kreeg, kon het licht vanaf die binnenplaats
en de straatkanten de schilderijenkabinetten binnenkomen. ‘Hoeveel beter schilderijen uitkomen in goed belichte
en  gerangschikte  kabinetten  dan  in  grote  zalen,  daarvan  geeft  het  Rijksmuseum  in  Amsterdam  na  zijn
gedeeltelijke hervorming blijk’, aldus het bestuur. ‘Wanneer tot stichting van het museum te
dezer plaats wordt besloten, wordt het perspectief geopend van een waardig, representatief Twentsch Museum,
zoals de legataris heeft bedoeld.’ Op 19 februari 1926 tekenden Edwina en de andere erfgenamen, ten overstaan
van notaris  Henry van  Opstall,  in  het  Van Heekhuis  de  acte  van  schenking.  Het  werd  niet  het  Van Heek
Museum, ook niet het Twentsch Museum, maar het Rijksmuseum Twenthe. De familie Van Heek schonk het
Rijk het terrein, een museum waarin plaats was voor een verzameling schilderijen – waaronder de collectie van
Bernard van Heek – en waar de Oudheidkamer Twente haar collectie kon tonen. Drie jaar lang zouden de Van
Heeks  jaarlijks  maximaal  zevenduizend  gulden  bijdragen  aan  onderhoud,  exploitatie  en  personeel.  In  de
schenkingsakte waren twee opmerkelijke afspraken gemaakt over de collectie van Bernard van Heek. De familie
Van  Heek  stelde  een  fonds  van  tweehonderdduizend  gulden  ter  beschikking  waarmee  het  museum  de
overgedragen verzameling kon aanvullen en verbeteren en om andere kunstwerken te kopen. Bovendien kreeg de
staat de bevoegdheid uit de verzameling van Bernard zoveel werken te verkopen of anderszins te vervreemden,
als de staat van belang achtte om het niveau van de collectie te verhogen; de opbrengsten moesten wel in het
fonds terechtkomen. Dit wees op een probleem en dat was er ook. Dr. Frederik Schmidt Degener, hoofddirecteur
van het Rijksmuseum en adviseur van de minister, had de verzameling schilderijen van Bernard bestudeerd. Zijn
conclusie was onthutsend: de collectie had niet voldoende niveau voor een rijksmuseum. Schmidt Degener stelde
in zijn nota dat het geheel een aardige collectie was voor een particuliere verzameling, maar dat zich daaronder
verhoudingsgewijs slechts weinig stukken van grote culturele waarde bevonden. Bernard van Heek had volgens
Schmidt Degener een nogal traditionele collectie opgebouwd. Er zou voor een fors bedrag geïnvesteerd moeten
worden in meer kwaliteit en in een verbreding van de collectie met werken uit andere kunstperioden.

De familie boog zich ook over de vraag wie het nieuwe museum moest ontwerpen. En vooral:
aan welke eisen het gebouw moest voldoen. De werkcommissie van de familie Van Heek, bestaande uit Ludwig,
Edwina, Henny en Jan, en de bestuursleden van de Oudheidkamer Van Deinse,  Ter Kuile en secretaris  C.J.
Snuif, bezochten in het laatste kwartaal van 1926 diverse musea, in Nijmegen, Haarlem, Leiden, Deventer en het
Kunst- und Gewerbemuseum in Dortmund. Jan van Heek legde daarna zijn denkbeelden vast in een memorie.
Op 3 april 1927 besloot de familie – in groten getale opgekomen, alleen Edwina was in het buitenland – ten
hoogste 225.000 gulden uit het familiefonds te bestemmen voor de bouw en inrichting van het museum. Uit een
grote groep kandidaten koos de familie na veel wikken en wegen voor de
architectencombinatie van Karel Muller en A.K. Beudt uit Hengelo, omdat hun ontwerp het
beste aansloot bij de ideeën van de Van Heeks. Het was een voor de hand liggende keuze. Karel Muller, vooral
bekend geworden door zijn ontwerpen voor het Tuindorp Het Lansink in Hengelo, had in Twente al voor veel
fabrikanten landhuizen en villa’s gebouwd. Ludwig van Heek had de van oorsprong Amsterdamse architect in
1902 gevraagd zijn villa aan de Hengelosestraat 40 te ontwerpen. Voor de schoonouders van Jan van Heek had
Muller een jaar later De Sprengenberg in Haarle gebouwd. Gerrit Jan van Heek liet zijn villa De Wigwam aan de
Boddenkampsingel 40 in Enschede door Muller tekenen en voor Arnold van Heek had hij begin jaren twintig ’t
Stroot in Twekkelo ingrijpend uitgebreid en verbouwd. Toen Muller de opdracht kreeg voor het Rijksmuseum,
was hij bijna zeventig, het was zijn laatste grote werk. In samenwerking met zijn compagnon K. Beudt ontwierp
hij een gesloten bouwblok met gerende gevels op een symmetrische plattegrond en een opvallende entreepartij
met een steil schilddak, geflankeerd door zeszijdige hoektorens; de entree zelf had een halfrond bovenlicht in een
rondboogportiek  versierd  met  zandstenen  blokken.  Op  17  juni  1930  droeg  de  familie  Van  Heek  –  in
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aanwezigheid  van  onder  anderen  minister  mr.  J.  Terpstra,  sinds  driekwart  jaar  minister  van  OK&W  – het
museum  over  aan  de  staat,  nadat  er  maandenlang  hard  was  gewerkt  aan  de  inrichting  van  zowel  de
schilderijenafdeling met twaalf  zalen en kabinetten en de tien ruimten voor de Oudheidkamer Twenthe.  De
leidende gedachte was: ‘... een Museum te scheppen, dat vrij van overlading, door logische rangschikking in
opvolgende vertrekken en zoveel mogelijk in tijdsvolgorde, den bezoekers het verzamelde op bevattelijke wijze
als een samenhangend geheel doet zien. [...] aan de bezoekers in onzen bewogen en jagenden tijd een oogenblik
van rust en verpoozing en een terugblik in het verleden te geven.’ Daarom was gekozen voor de bouw rondom
een binnenplaats in de geest van een hofje of een middeleeuws klooster. Hier was het de bezoeker volgens Van
Heek mogelijk ‘een oogenblik de verbinding met de buitenwereld te verbreken en zich opgenomen te voelen in
een interieur, sprekende van andere tijden, van andere levenswijzen, van andere idealen’.

Na het tekenen van de schenkingsacte discussieerde de familie intensief over het museale
concept,  met  name  over  de  verhouding  tussen  de  beeldende  kunst  en  de  historische  voorwerpen  van  de
Oudheidkamer.  Jan  van  Heek’s  memorie  riep  vooral  bij  Ludwig  de  vrees   op,  dat  –  in  weerwil  van  de
bedoelingen van broeder Bernard – de nadruk té sterk zou komen
te liggen op het historische deel waardoor het schilderijenmuseum in de verdrukking kwam.
Jan achtte die vrees ongegrond. Hij was vóór gelijkwaardigheid van de kunstwerken en de historische stukken,
zoals Bernard het altijd had bedoeld. Auguste Jungé-van Heek wilde in
elk geval ‘geen moderne schilderijen-afdeeling’ in het museum opnemen. Bijna een jaar later kwam er weer rust
in  de  familie,  toen  Schmidt  Degener  samen  met  Jan  van  Heek  ‘een  bepaalde  lijn  van  aankoop’  voor  de
schilderijenafdeling  presenteerde.  De  bedoeling  was  een  herkenbaar  profiel  voor  het  nieuwe  museum  te
ontwikkelen, waarin beeldende kunst en de Twentse geschiedenis centraal stonden. Vanuit deze gedachte voelde
Schmidt  Degener  er  veel  voor  een  kleine  verzameling  van  primitieve  Nederlandse  en  Westfaalse  kunst  te
vormen, een gedachte die volgens hem prima aansloot bij de cultuurhistorie van Twente. De familieleden die de
museumcommissie vormden, volgden hem hierin, al moest er ook enige aandacht zijn voor de zeventiende eeuw.
Maar: ‘De richting, die het Museum insloeg, is die der Middeleeuwsche kunst in hare verschillende uitingen’,
schreef Jan later in de Museumgids van 1941. Dit concept was een ‘uitvloeisel van den persoonlijken smaak en
aanleg van den schrijver’, voegde hij er aan toe – en wat minder van de schenker, zoals hij ook had kunnen
schrijven. Het was nu duidelijk dat Jan van Heek beslist een eigen stempel wilde drukken op de collectie. In de
jaren vóór de opening had hij zelfs al een aantal belangrijke laatmiddeleeuwse werken voor het museum gekocht.
In de eerste plaats twee portretten van omstreeks 1500 van Joos van Cleve, van wie hij in Huis Bergh een
zelfportret had hangen. Verder een drieluik met de aanbidding van de drie koningen uit diezelfde tijd, van de
hand van de Meester van Hoogstraten, een leerling van Memlinc. Uit het begin van de zestiende eeuw dateerde
het schilderij Twee ruiters in duinlandschap van landschapschilder Esaias van der Velde. Het werd duidelijk dat
Jan van Heek zijn passie voor de laatmiddeleeuwse kunst uitbreidde tot het Rijksmuseum Twenthe.

In het interbellum stelde het culturele leven in Enschede – waar Jan Herman van Heek woonde en werkte, Huis
Bergh was voor vrije weekeinden, feestdagen en vakanties – weinig voor. Er was nauwelijks vraag naar cultureel
vertier, daarvoor was er onvoldoende draagvlak, niet verwonderlijk in een industriestad als Enschede. Tot in de
Tweede Wereldoorlog was de bevolkingssamenstelling nogal eenzijdig. Fabrikanten en arbeidersverenigingen
waren het erover eens dat de stad eerder vermaak dan cultuur wilde. Tegenover de eentonigheid van het werk in
de  fabriek  moest  ontspannend  vermaak  staan  dat  van  de  fabrieksarbeiders,  mannen  en  vrouwen,  weinig
geestelijke inspanning vroeg. Het Rijksmuseum Twenthe, waarvan Bernard van Heek had verwacht dat arbeiders
er  na hun werk  kunst  zouden gaan  bekijken,  trok vooral  bezoekers  van  buiten de  stad,  zoals  uit  de eerste
jaarverslagen blijkt. De mannen en vrouwen uit de fabrieken hadden nauwelijks interesse in de kunst van de late
middeleeuwen  of  de  geschiedenis  van  stad  en  streek.  Iets  meer  belangstelling  voor  kunst  hadden  de
textielfamilies.  Annetje  van  Heek  was  in  deze  jaren  actief  voor  de  afdeling  Enschede-Lonneker  van  het
Nederlandsch  Kunstverbond,  dat  tot  doel  had  ‘in  deze  moeilijke  tijden’  steun  te  verlenen  aan  beeldende
kunstenaars.  Iet  Bakels-van Wulfften Palthe, een volle nicht van Annetje, secretaresse van het hoofdbestuur,
vroeg haar op 21 maart 1922 een lokale afdeling op te richten. ‘Ondanks het feit’, zo schreef Henriëtte haar, ‘dat
er in Enschede toch niets te beginnen is, omdat men er niets voor kunst voelt’, wilde ze toch een poging wagen.
Annetje nodigde enige goede bekenden uit voor een bijeenkomst en samen richtten ze de afdeling Enschede-
Lonneker op. Mevrouw Harry ter Kuile-van Heek werd presidente, Annetje
secretaris. Op 9 juni 1922 was de eerste actie. Er was geld ingezameld en besloten werd het hoofdbestuur te
verzoeken enkele tekeningen van Willem de Zwart aan te kopen. Volgens de spelregels van het verbond konden
de kunstwerken na enige tijd worden gekocht. Als het kunstwerk meer opbracht dan het gekost had, kreeg de
kunstenaar de winst. Uit het notulenboek blijkt dat de afdeling groeide, begin 1924 waren er 79 leden. Maar op
23 december 1925 viel het doek, er kwam te weinig geld binnen. Een mogelijke reden daarvoor was volgens
Annetje,  dat  de  fabrikanten  de  laatste  jaren  grote  bedragen  hadden  geschonken  voor  veel  doelen,  zoals  de
restauratie van de Grote Kerk.
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Jan van Heek en het bestuur van de Oudheidkamer Twente, onder leiding van Van Deinse,
streefden naar een kwalitatief hoogstaande presentatie in het museum van de geschiedenis van stad en streek. In
de tweede helft van de jaren dertig ging een grote wens in vervulling. Er
dreigde groot gevaar voor het twee eeuwen oude Saksische ‘lös hoes’ Groot Bavel in De Lutte. In 1936 hoorde
Jan van Heek dat de eigenaar overwoog het af te breken. Maar hij had een ander idee: Groot Bavel moest blijven
en  wel  in  de  tuin  van  het  Rijksmuseum  Twenthe.  Het  huis  was  een  lös  hoes  pur  sang  en  daarmee  zo
karakteristiek Twents: ‘Zijn hooge en spitse dak van verweerde roode pannen tot op manshoogte neerdalend op
de lage zijmuren met kleine vensters en deuren, het “boveneind” met zijn aangebouwde “bovenkamer”, en een
waterput voor de deur, beschaduwd door een linde, het “nieneind” met zijn “onderschoer” en groote “niendeur”
– alles vormde een karakteristiek geheel.’ Jan van Heek voelde zich zeer verbonden met de streek en de historie
van het Twentse land, waarin het boerenleven zo centraal stond. Daarom spande hij zich in om de boerderij te
behouden en een plaats te geven bij het museum. De onderhandelingen met de eigenaar slaagden en op 19 april
1936 werd het koopcontract getekend. Jan had het geld voor de aankoop gefourneerd. In de herfst van 1936 en
het volgende voorjaar braken werkloze bouwvakkers het lös hoes af en bouwden het steen voor steen weer op
aan de Lasondersingel in Enschede, op de plaats van het vroegere erve Het Laersonder. De leiding had Jan Jans,
architect in Almelo, bouwmeester en kenner van het Nedersaksische boerenhuis. Op 11 mei 1937 kon Van Heek
de waardevolle aanwinst in de tuin van zijn museum aan de staat overdragen.

Ook 1938 was een belangrijk jaar voor het museum. Op 15 september werden twee grote en
twee kleine zalen aan het museum toegevoegd, gebouwd op kosten van Gerrit Jan van Heek
jr.  In  deze  door  Beudt  ontworpen  zalen  kreeg  de  kunstcollectie  van  Gerrit  Jan  een  plaats,  werken  uit  de
negentiende eeuw, schilderijen uit het rijk der dieren. Een opmerkelijke aanvulling, die zeker niet paste in het
concept van het museum, dat door Jan was bepaald. De verzameling van Gerrit Jan was ontstaan uit ‘groote
liefde en het zich één voelen met de
natuur van den Stichter’.49 Vier schilders voerden in het nieuwe deel van het museum de boventoon: Richard
Friese uit Duitsland (1854-1918), Bruno Liljefors uit Zweden, (1860- 1939), Wilhelm Kuhnert (1865-1918) uit
Duitsland en Carl Rungius (1869-1959) uit de Verenigde Staten. Hun schilderijen, van wild in de vrije natuur, de
vogelwereld  in het  noorden,  de fauna in Centraal-Afrika  en de natuurreservaten  in  de Verenigde  Staten en
Canada riepen gemengde gevoelens op. Tegenover het wat onverklaarbare enthousiasme van Jan van Heek stond
de gereserveerde, licht afwijzende houding van Schmidt Degener die met mild eufemisme de werken minder
geschikt achtte voor de vaste collectie.  Jan van Heek liet zich aan deze opvatting weinig gelegen liggen, de
schilderijen  van Gerrit  Jan bleven  te  zien in  het  museum. In  datzelfde  jaar  beleefde  Jan ook het  heuglijke
moment dat hij een begin kon maken
met de inrichting van een kabinet dat was gewijd aan de boekverluchting van de middeleeuwen. De verzameling
was niet groot, maar leerzaam. Hier viel te ontdekken hoe uit
de boekversieringskunst, op perkament, het paneelschilderen groeide en de weg wees naar de
schilderkunst van portretten en landschappen van de zestiende eeuw en daarna de overgang
naar de landschapschilderkunst in groot formaat van de Gouden Eeuw. Dat jaar liet Van Heek
ook de grote laatmiddeleeuwse werken naar de eerste zaal met bovenlicht overbrengen. In verband met deze
veranderingen  was  het  nodig  verschillende  schilderijen,  hoofdzakelijk  uit  de  zeventiende  eeuw  en  de
romantische school, in depot te plaatsen, waarmee Van Heek nog
eens benadrukte dat  hij zijn eigen voorkeuren in het museum wilde uitdragen.  Dertig jaar later constateerde
Adam Hulshoff, in 1967 aangetreden als directeur, dat de middeleeuwse manuscripten een educatief gerichte
inleiding vormden op de verzameling schilderijen uit de
late  middeleeuwen.  Trots  en  tevreden  stelde  Hulshoff  vast,  dat  die  collectie  ‘de  meest  kostbare  en  best
geselecteerde’ was geworden ‘die met de grote Nederlandse musea in kwaliteit en gerichtheid kon wedijveren’.

In  het  Rijksmuseum  Twenthe  waren  de  historische  collectie  en  de  beeldende  kunst  in  één  museum
ondergebracht, waarmee recht werd gedaan aan de belangstelling van Bernard van
Heek, maar vooral ook aan die van Jan van Heek. Dat was een opmerkelijke combinatie, want
de heersende gedachte in de museale wereld was juist die twee onderdelen uit elkaar te houden – zo nodig zelfs
uit  elkaar  te  halen.  In  1921  was  een  gezaghebbend  rapport  verschenen  van  de  Rijkscommissie  voor  het
Museumwezen waarin nadrukkelijk werd aangedrongen op de scheiding van kunst en historie. Maar wie betaalt,
bepaalt. En de familie Van Heek betaalde en Jan van Heek bepaalde, soms tot grote irritatie van het ministerie
van  Onderwijs,  Kunsten  en Wetenschappen.  De bewindslieden,  hun ambtenaren  en  adviseurs  stoorden  zich
mateloos  aan  hem en  zijn  broers.  ‘De heeren  Van Heek  meenen verstand  van  museumaangelegenheden  te
hebben en willen hun inzichten doorgeven, omdat zij alles betalen.’ Voortdurend waren er botsingen en kleine
schermutselingen tussen het ministerie en de familie Van Heek. De familie meende in alles een min of meer
beslissende  stem  te  hebben.  De  betrokkenen  op  het  ministerie  vroegen  zich  af  of  het  nu  ging  om  een
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rijksmuseum of het Museum Van Heek. In het begin riepen vooral de problemen over de personeelsbezetting van
het museum ergernissen op. Toen het departement en de familie het eens waren geworden over de plaats van het
nieuwe museum en het museale concept, staken in de herfst van 1927 personele perikelen de kop op. Op 12
september overlegde de familie over de toekomstige leiding van het museum. Er lag een sollicitatiebrief van de
27-jarige Engelbert H. ter Kuile, Almeloër van geboorte, die op het punt stond aan de Rijksuniversiteit Leiden af
te  studeren  in  kunstgeschiedenis  en archeologie.  Jan van  Heek noteerde  aanbevelend  in de  notulen,  dat  de
gegadigde een Twentenaar was, de zoon van mr. G.J. ter Kuile, de voorzitter van de Vereeniging tot beoefening
van Overijsselsch Regt en Geschiedenis en ondervoorzitter van de Oudheidkamer Twente. Een tweede kandidaat
was Van Deinse, wiens naam enkele jaren geleden al was gevallen in een gesprek met Jan Veth. Edwina van
Heek sprak haar voorkeur uit voor de jonge Ter Kuile. Schmidt Degener deelde haar mening. Van Deinse was
volgens hem te oud, Ter Kuile leek hem een mogelijke en betere kandidaat.  Hij  stelde voor dat  Ter Kuile
gedurende drie jaar bij hem als volontair-assistent in het Rijksmuseum zou komen werken, om daarna te bepalen
of hij geschikt zou zijn als directeur. Op 10 juni 1929 werd Engelbert ter Kuile geïnstalleerd als conservator.
Nauwelijks een maand later beklaagde Ter Kuile zich in een brief aan Jan van Heek, dat hij zich tekort gedaan
voelde in zijn positie als conservator en ontslag wilde nemen. Hij ergerde zich over de wijze waarop Van Heek
tegen alle adviezen in zijn eigen zienswijze doordreef. De Van Heeks gaven hem vervolgens te kennen, dat ze
inderdaad  geen  vertrouwen  in  zijn  beleid  hadden;  evenmin  overigens  in  de  ideeën  van  andere
museumdirecteuren,  die  elkaar  toch  steeds  tegenspraken.  De  familie  Van  Heek  wilde  haar  eigen  inzichten
volgen.  Vanaf  dat  moment  werd  de  jonge  conservator  buiten  veel  zaken  gehouden.  De  familiecommissie
negeerde hem naar zijn zeggen volkomen, bij aankopen werden zijn adviezen in de wind geslagen.

Engelbert  Hendrik  ter  Kuile  (1900-1988)  studeerde  in  1927  af  aan  de  Rijksuniversiteit  in  Leiden  in
kunstgeschiedenis  en  archeologie.  Twee  jaar  later  promoveerde  hij  op  een  proefschrift  over  de  houten
torenbekroningen in de Noordelijke Nederlanden. Een torenbekroning is ‘het bovendeel van een torengebouw,
een "top" die zelf veelal door een spits wordt gedekt’. In Ter Kuile’s visie zijn het zelfstandige objecten van
architectuur, met een eigen betekenis en doel. Die sierlijke doorluchtige bouwwerken beheersen het silhouet van
vele  Nederlandse  steden.  Voorbeelden  zijn  Delft  (1495),  Lieve-Vrouwe-toren  Breda  (1509)  en de St.  Bavo
kruistoren te Haarlem (1516). Na zijn korte dienstverband met het Enschedese museum vervolgde Ter Kuile zijn
loopbaan  bij  de  Rijkscommissie  voor  de  Monumentenzorg,  vanaf  1933  het  Rijksbureau  voor  de
Monumentenzorg. In 1947 werd hij hoogleraar in de architectuurgeschiedenis aan de Technische Hogeschool in
Delft.  Gesprekken met Jan van Heek en andere leden van de commissie leidden niet tot een oplossing. Op 20
december deelde Van Heek de conservator mee dat de familie in hem niet de juiste figuur zag, omdat hij een
andere  kijk  had  op  beheer  en  mensen.  Het  leek  de  leden  van  de  commissie  en  de  bestuursleden  van  de
Oudheidkamer het beste uit elkaar te gaan. Op 2 januari 1930 vroeg Ter Kuile minister Terpstra hem ontslag te
verlenen. Op drie pagina’s zette hij zijn voornaamste grieven op een rij, die zijn oordeel onderschreven dat de
familiecommissie de conservator zag als ‘slechts een bloot uitvoerder van haar eigen museale denkbeelden’.

Ter Kuile noemde enkele voorbeelden. Toen Schmidt Degener en hij adviseerden dat een ‘uiterst belangrijk’
schilderij van Jan Steen een passende aanwinst was voor de schilderijenverzameling, kregen ze nee te horen. Op
‘groteske  gronden’  verhinderden  enige  leden  van  de  familiecommissie  de  aankoop  van  een  ‘hoogst
merkwaardig’ schilderij van Cornelis Engelbrechtsen. Het verzoek van Ter Kuile en de architecten om de grote
zwerfsteen vóór de ingang van het museum een betere plaats te geven, werd geweigerd. Toen Ter Kuile, krachtig
gesteund door Schmidt Degener en twee ambtenaren van de Rijksgebouwendienst, vijf zeer hinderlijke vensters
wilde dichtmetselen, hielden de Van Heeks dat tegen. Schmidt Degener noch Ter Kuile waren in staat geweest
de familie te bewegen een uiterst storende, gekleurde tegellambrisering in één van de tentoonstellingszalen te
verwijderen. Toen de conservator bezwaar maakte tegen het opstellen van een reeks ‘fantastische maquettes der
Twentsche steden naar de kaarten van Jacobus van Deventer,  kerkportalen, koepelgraven e.d.’, kreeg hij het
verwijt dat hij altijd tegendraads wilde zijn. Ondanks tegenwerpingen van Ter Kuile handhaafde de commissie
haar plan om het oudheidkundige deel van het museum met nagemaakte antieke gotische en renaissancekronen
te verlichten. Het stak Ter Kuile ook, dat hij in de krant moest lezen dat de familie met de gemeente Enschede
een overeenkomst was aangegaan om het beheer van het grootste deel van de museumtuin over te nemen. ‘Toen
ik op grond van mijn aanstelling als beheerder bezwaar maakte […] kostte mij dit de bitterste verwijten.’ Dit
voorval was voor de museumcommissie aanleiding Ter Kuile te verzoeken ontslag te nemen, na het eerdere
dreigement dat ze de minister wilde vragen een andere conservator aan te stellen. Voor Schmidt Degener kwam
de ontslagaanvrage niet als een verrassing. De commissie uit de familie had tegenover hem al signalen afgegeven
en het was hem duidelijk dat samenwerking tussen de familie en Ter Kuile onmogelijk was geworden. Maar wat
moest er nu in Enschede gebeuren, vroeg Schmidt Degener zich af. ‘De praktijk heeft geleerd dat de familie Van
Heek zich op het standpunt stelt in de voornaamste museale aangelegenheden d.w.z. bouw, inrichting der zalen
en aankoopen, volkomen deskundig te zijn. Steunend op het alles beheerschende feit dat zoo goed als alle gelden
door haar worden verstrekt en hartgrondig overtuigd dat haar toewijding ten slotte aan deze museumschepping
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het karakter  zal geven dat hen voor oogen staat, beslist zij juist in die aangelegenheden, welke men in den
modernen tijd gewoonlijk overlaat aan directeur of conservator.’ Dit schreef Schmidt Degener op 9 januari 1930
in een interne  nota aan minister  Terpstra.  Hij  stelde voor dat  de familie  Van Heek een directeur  uit  eigen
gelederen zou benoemen. Dat leek hem de beste oplossing, omdat ‘het geheele Museum Twenthe meer en meer
de  schepping wordt  van de familie  Van Heek’.  De eigen  inzichten overheersten  zo,  dat  iedere  conservator
onvermijdelijk in conflict zou komen met de Van Heeks. Een betaalde directeur leek hem een overbodige luxe,
een inwonende conciërge kon onder leiding van de directeur uit de familie de meeste lopende zaken afhandelen.
Een briefje van Schmidt Degener aan P. Visser, de betrokken hoofdambtenaar van het ministerie, liet niets te
raden over. Schmidt Degener vond het ‘een hopeloos geval’ en als Ter Kuile de waarheid had geschreven, en dat
kwam hem zeer waarschijnlijk voor, dan wilde de familie alleen een directeur die op alles ja en amen zei. ‘Laat
een  der  heeren  uit  de  “familie-commissie”  zelf  het  directeurschap  op  zich  nemen.  Dat  zal  voor  het  Rijk
goedkoper zijn en plaatst dan ook tegenover de buitenwereld de verantwoordelijkheid daar waar ze zich de facto
reeds bevindt.’

De minister had Ludwig en Jan van Heek – ‘de beide kopstukken van de familie’ – al enkele keren gevraagd hun
visie op papier te zetten, maar beiden bleven hardnekkig weigeren. Ze eisten een mondeling onderhoud op het
departement. De minister zwichtte en op 22 januari
1930 in de middaguren vond het gesprek plaats. Die ochtend had Visser nog snel een memo
voor Terpstra geschreven. Hij stelde voor dat er een nieuwe beheerder-rijksambtenaar van het
museum kwam, die moest trachten het met de familie Van Heek te redden. Om echter een herhaling van de
tragedie rond Ter Kuile zoveel mogelijk te voorkomen, moest van te voren nauwkeurig worden vastgesteld in
welke gevallen de beheerder overleg moest plegen met de
familie Van Heek. Visser vond bovendien dat de opvolger van Ter Kuile pas in dienst moest komen als het
museum helemaal klaar was, omdat er anders tijdens de bouw en de inrichting
diepgaande meningsverschillen zouden zijn te verwachten. Een andere mogelijkheid was dat
de familie de jaarlijkse exploitatiekosten voor haar rekening nam, maar niet voor drie jaar tot
een maximum van zevenduizend gulden per jaar, want dat was niet voldoende. In dat geval was het volgens
Visser verantwoord dat de minister één van de heren Van Heek benoemde tot
honorair  directeur.  Op 30 januari,  enkele  dagen  na  het  overleg  met  Ludwig  en  Jan waarin  de  standpunten
kennelijk niet nader tot elkaar waren gekomen, spraken Terpstra, Visser en Schmidt Degener met Ter Kuile, die
daarna  de minister  verzocht  hem met ingang van 1 maart  1930 eervol  ontslag te verlenen.  Bericht  daarvan
kregen ook de familie Van Heek, Schmidt Degener en de Museumraad. Dat betekende dat vanaf dat moment Jan
van Heek formeel de leiding in handen kreeg. Hij was bereid voorlopig de functie van conservator van het
museum op zich te nemen, in elk geval tot de overdracht van het museum. Hij wilde zich daarbij laten assisteren
door  onder  anderen  Van  Deinse;  die  muntte  weliswaar  niet  uit  door  een  grote  kennis  van  kunst  en
kunstgeschiedenis, maar als historicus en folklorist genoot hij in het bijzonder in het oostelijke deel van ons land
veel  aanzien.  ‘Hij  kan  het  museum  tot  een  levende  instelling  maken,  en  de  gansche  omgeving  daarvoor
interesseeren, om te beginnen de scholen.’

Maar het departement voelde weinig voor de aanstelling van Van Deinse. Zoals Visser intern
vaststelde was het uitdrukkelijk de bedoeling geweest om van het Rijksmuseum Twenthe een
‘kunstmuseum’ te maken. De bruiklenen van de Oudheidkamer werden weliswaar niet geweerd, maar dienden
het collectieprofiel zo weinig mogelijk te storen. Daarom lag het ook
niet voor de hand om Van Deinse te accepteren. Hij kon hooguit als adviseur aan het museum
verbonden worden, maar zeker niet als directeur. Schmidt Degener was het hiermee eens, maar verwachtte dat de
familie Van Heek nu zou voorstellen dat zij het salaris van Van Deinse zou betalen. Hij kreeg gelijk, de familie
Van Heek hield voet bij stuk: Van Deinse moest in dienst komen van het museum, de familie zou zijn salaris
bijpassen. Daarop gaf het departement toe. Visser stelde voor Jan van Heek te vragen honorair het directoraat te
blijven voeren.  Van Heek zou dan zelf  kunnen besluiten zich te laten assisteren door Van Deinse,  die dan
gedeeltelijk door het Rijk en voor het overige deel door de familie zou worden betaald. De minister bleef echter
bezwaar  houden  tegen  de  aanstelling  van  Van  Deinse,  al  adviseerden  Visser,  Schmidt  Degener  en  de
Museumcommissie toe te geven: de ‘almachtige familie’ moest haar zin maar krijgen. De minister volgde het
advies en Jan van Heek kreeg zijn zin. Per 17 juni 1930 werd hij benoemd tot directeur, ‘buiten bezwaar van ’s
Rijks schatkist’. Het museum mocht met Van Deinse een arbeidsovereenkomst afsluiten als wetenschappelijk
assistent met de persoonlijke titel van conservator.

Het Rijksmuseum Twenthe was lange tijd niet het enige rijksmuseum in de streek, want ook het Museum Oud
Twenthe kreeg in 1933 deze status. Het was een schepping van Jan ten Bruggencate (1871-1952), houthandelaar
en  fruitteler  in  het  Twentse  dorp  Albergen.  Vaak  ondernam  hij  in  Twente  en  de  Graafschap  Bentheim
speurtochten naar waardevolle voorwerpen uit het verleden. Soms vergezelde Jan van Heek hem. In de jaren
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tussen de beide wereldoorlogen zocht Ten Bruggencate op Jan’s verzoek in het Land van Lingen in het Duitse
grensgebied naar meubelen voor Huis Bergh. Ten Bruggencate was een afstammeling van een vooraanstaande
Twentse  familie.  Zijn  grootvader  was  burgemeester  van  Enschede  tijdens  de  stadsbrand  in  1862,  een  oom
directeur van de Twentsche Bank. Zijn grote hobby was de geschiedenis van zijn geboortestreek: ‘Ik leef nu
eenmaal  in  de  oudheid,  het  tegenwoordige  heeft  zozeer  geen  belangstelling  voor  mij.’  In  zijn  woonhuis
Mariahoeve bewaarde hij de meest kostbare voorwerpen, zoals een stenen hamer van ongeveer vierduizend jaar
oud, een piëta uit ongeveer 1300 en een spindekastje uit ongeveer 1400. Na het overlijden van Ten Bruggencate
in 1952 zette zijn zoon het museum voort tot 1956. De rijke collectie raakte daarna verstrooid over de hele regio.
Een deel ervan kreeg een plek bij de Oudheidkamer Twente.

In zijn toespraak bij de overdracht van het museum aan de staat, op 17 juni 1930, wilde Jan
van Heek niet  verhelen  dat  er  vele  moeilijke  momenten waren  geweest.  Hij  verklaarde  openlijk  dat  hij  de
stichting van het museum zoals het nu was, had doorgedreven. Ludwig van Heek bracht de ideeën van Bernard
in herinnering, die zijn plan voor een museum had ontwikkeld ‘om kunstzin en kunstliefde op te wekken en aan
te kweken bij het publiek van het oostelijke deel van het land. Het was bekend, dat in dat opzicht hier een grote
leemte bestond.’ Minister Terpstra, aanwezig nu alles geregeld was, speelde hier op in. Wie naar het openbaar
museumbezit in Nederland keek, ontdekte dat ‘het oude gewest Holland’ wel zeer was bevoorrecht boven de
andere delen van ons land. ‘Ongetwijfeld heeft Bernard van Heek dit sterk als een gemis voor Twente gevoeld.
[...] Hij wenste de schoonheid, de kunst, binnen het bereik van de Twentenaren te zien.’ Het strekte Edwina en
Bernard’s broers en zusters tot eer, aldus de minister – die uiteraard met geen woord repte over de onenigheden
tussen zijn departement en de familie – ‘dat zij met piëteit, met onbekrompen vrijgevigheid en met voortdurende
persoonlijke toewijding en zorg zijn wensen ten uitvoer hebben gebracht’. Edwina en Jan van Heek ontvingen
beiden van de minister een onderscheiding. Terpstra speldde Edwina de gouden museummedaille op en Jan werd
benoemd tot ridder in de Orde
van de Nederlandse Leeuw. Dat Oost-Nederland zich het museum waardig toonde, blijkt uit het jaarverslag van
Jan van Heek over het tweede halve jaar van 1930. Op grond van de hoge bezoekcijfers en de waarderende
geluiden die hij alom hoorde, durfde hij toen al te beweren dat het museum zich had verzekerd van een plaats in
het  oosten van het  land,  ‘waarvan  op cultureel  gebied  enig goeds  kan uitgaan’.  Een half  jaar  later  ontving
Edwina van Heek een bijzonder geschenk. Namens tal van verenigingen, instellingen en corporaties werd haar
als  blijk  van  waardering  de  oorkonde  van  de  overdracht  van  het  museum  aangeboden.  De  oorkonde  en
handtekeningen  waren  in  twee  lijvige,  in  zwaar  leer  gebonden  boekdelen  samengevat.  ‘De  oorkonde  en
verluchtingen in de geest die der Middeleeuwse handschriften zijn kunstwerkjes in zich zelf en uitgevoerd door
de heer G. van Haeften’, schreef Jan van Heek op 3 december 1930 aan de redactie van het dagblad Tubantia.
Omdat  hij  niet  wist  hoe  hij  ‘de  zeer  velen’  kon  bereiken,  ‘die  op  eenigerlei  wijze  tot  dit  in  zijn  soort
monumentaal  huldeblijk het hunne hebben bijdragen of actueel  medegewerkt’,  deed hij dit via de krant.  De
oorkonde was enkele weken in het museum te bezichtigen.

Ter gelegenheid van de overdracht wilde de familie Van Heek een groots cadeau schenken aan het museum.
Gerrit Jan stelde voor een Rembrandt kopen, een publiekstrekker die het Twentse museum op de kaart moest
zetten. Jan had echter via zijn Engelse relaties gehoord
dat er in 1931 in het landhuis van een echtpaar in Belgravia, een stadsdeel van Londen, een
Holbein was ontdekt. Twee Amsterdamse kunsthandelaren, E.J.M. Douwes en J.F. Minken,
hadden het werk begin 1932 aangekocht. Het was vooral interessant omdat er in Nederland op dat moment maar
twee authentieke werken van de schilder waren, in het Mauritshuis in Den Haag. Daarom betekende aanschaf
van  het  werk  niet  alleen  een  belangrijke  aanwinst  voor het  museum, ook zou het  ons nationale  kunstbezit
verrijken.  Een  werk  van  deze  zestiendeeeuwse  schilder  sloot  volgens  Van  Heek  beter  aan  op  de
laatmiddeleeuwse collectie en het zou het beleid van het museum meer onderstrepen dan een schilderij van de
Gouden Eeuwer Rembrandt. Zoals vaak gaf ook nu de mening van Jan in de familieraad de doorslag, de Holbein
werd gekocht voor het museum. Dit werk van Hans Holbein (de Jongere), geschilderd in 1533, toont het portret
van  Richard  Mabott,  48 jaar,  master  of  St.  Thomas Hospital  in  Southwark  Londen.  Het  is  een  borstbeeld,
driekwart naar links gewend, de man is in het zwart gekleed, op zijn hoofd heeft hij een zwarte bonnet. Hij
draagt een ordeteken in de vorm van een Grieks kruis. Het schilderij kreeg een plaats in kabinet, bij de Vroege
Portretten, die ‘behooren onder het beste, wat het museum heeft aan te bieden’, maar de Holbein vond Jan de
mooiste. ‘De peinzende, ietwat melancholieke uitdrukking, die ligt in de fijne trekken van den met het teeken der
Kruisheeren versierden geestelijke zal men niet licht vergeten.’ De aankoop – het schilderij kostte ongeveer twee
ton  –  werd  vooral  mogelijk  gemaakt  door  een  aanzienlijke  financiële  bijdrage  van  Edwina  van  Heek.
Kunsthandel Douwes had van
twee buitenlandse deskundigen en van professor Vogelsang de bevestiging gekregen dat het
werk kon worden toegeschreven aan Hans Holbein de Jongere. Latere onderzoekingen wierpen echter de vraag
op of het werk een echte Holbein is of dat het is geschilderd door een kunstenaar uit zijn omgeving. Tot op dit
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moment is daarover geen zekerheid. Het werk van Holbein kreeg een ereplaats in het boekje – paginagroot naast
de titelpagina – dat vrienden van Jan van Heek maakten ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag op 20 oktober
1938. Het boekje bevat afbeeldingen van de schilderijen die op dat moment in het museum waren geëxposeerd
onder de titel Rijksmuseum Twenthe Enschede, de meesters der 15de en 16de eeuw. In een kort voorwoord werd
benadrukt dat de ‘primitieven’ – de ‘rechtvaardige trots’ van het museum – alle waren verworven op initiatief
van de directeur. Ook het ministerie van OK&W was Van Heek’s 65ste verjaardag niet vergeten. Ze waren in
Den Haag blij met deze ‘gratis directeur’. Minister mr. J.R. Slotemaker de Bruïne stuurde een felicitatietelegram.
Op het concepttelegram had een ambtenaar – om de minister te informeren – geschreven dat Jan van Heek
honorair directeur was van het door hem en zijn broers gestichte en geschonken Rijksmuseum Twenthe. ‘In
zooverre heeft  het 65ste levensjaar  hier geen lugubere betekenis.  Integendeel,  het Rijk mag hopen, dat deze
gratis bezetting van een Rijksfunctie nog lang moge voortduren.’ De ambtenaar meldde dat Van Heek ook op
ander gebied ‘zoo toegewijd en offervaardig’ was dat er aanleiding was ook dat te vermelden. Jan van Heek
kreeg uiteindelijk ‘zijn’ Rijksmuseum Twenthe, een museum dat niet alleen schilderkunst toonde met een sterk
accent op laatmiddeleeuwse kunstwerken, maar de bezoekers ook terugvoerde in de geschiedenis van de streek
die hem aan het hart was gebakken. ‘Vasthoudendheid aan eenmaal opgevatte voornemens’ is een karaktertrek
van het Saksische ras, zoals Jan van Heek in zijn toespraak bij de overdracht van het museum maar weer eens
vertelde. Dat hij de bedoeling had zijn koppigheid in het overleg met ‘Den Haag’ hiermee te verklaren, kunnen
we  slechts  vermoeden.  In  elk  geval  heeft  Van  Heek  een  beslissende  invloed  gehad  op  het  ontstaan  en
voortbestaan  van  het  museum.  In  zijn  dagboek  onderschreef  hij  dat  nog  eens.  ‘Bernards  plan  werd  totaal
geëlimineerd om van nieuwe ideeën, door mij aangegeven uit te gaan.’ Ook had hij beslist over de plaats van het
museum. Een groot deel van de familie was van mening geweest dat het Van Heekhuis bijzonder geschikt was;
het had Jan veel  moeite gekost  de familie van dat idee af te brengen.  Ook de keuze van het terrein aan de
Lasondersingel had veel tegenstand ontmoet. De overdracht van het museum aan de staat was voor Van Heek
dan ook ‘de afsluiting voor mij zelf van een stuk levenswerk.’

In  de  jaren  twintig  schonk Jan van Heek het  Rijksmuseum in Amsterdam drie belangrijke  vroeg-italiaanse
kunstwerken.  Het  waren  Madonna  met  kind  dat  toegeschreven  wordt  aan  de  Master  of  the  San  Miniato
Altarpiece, Maria met kind en heiligen van de Meester van Delft en Tobias en de engel met de H. Franciscus van
Alesso di Baldovinetti. Van Heek was met enige andere Nederlandse industriëlen die kunst verzamelden – zoals
Anton  Philips  en  George  van  Beuningen  –  lid  van  de  Vereeniging  Rembrandt,  opgericht  ‘tot  behoud  van
kunstschatten’. Hun namen komen voor op de lijst van ereleden. Binnen deze vereniging werd het zogenoemde
Rembrandt-Syndicaat  opgericht, een kleine groep ‘machtige, maar vooral gefortuneerde lieden’. Van Heek zal
zeker gevraagd zijn voor deze eliteclub, maar niet zijn toegetreden, omdat hij zichzelf niet tot deze groep rijken
rekende. In september 1922 kocht het syndicaat voor zes ton veertig schilderijen, die het ter gelegenheid van het
zilveren jubileum van koningin Wilhelmina de staat wilde aanbieden voor het Rijksmuseum. 

Het waren vooral kunstwerken uit de Italiaanse Quattro- en Cinquecento, uit de collectie van de Groothertog
Frederik  August  van  Oldenburg  (1852-1931),  die  was  getrouwd  met  een  zuster  van  prins  Hendrik.  Deze
schilderijen zouden de kern vormen van een nog op te bouwen collectie over één periode, waaraan het op dat
moment  in  Nederland  ontbrak.  Jan van  Heek wilde  zich niet  onbetuigd  laten.  Hij  kocht  uit  de Oldenburg-
collectie het schilderij Madonna met kind van Pier Francesco Fiorentino en bood het via de vereniging aan het
Rijksmuseum aan. Inmiddels is gebleken dat het geen werk is van deze schilder, maar wordt toegeschreven aan
de Master of the San Miniato Altarpiece. Het is nog steeds in het bezit van het Rijksmuseum. In 1926 vierde
Frederik Schmidt Degene, hoofddirecteur van het Rijksmuseum, zijn zilveren dienstjubileum. Jan van Heek gaf
bij die gelegenheid het museum het drieluik Maria met kind en heiligen in bruikleen, dat de Meester van Delft
omstreeks 1510 schilderde. Op het  middenpaneel  is Maria afgebeeld met het  Christuskind op schoot in een
ommuurde hof van het kasteel. Op het linkerpaneel staat mogelijk David van Bourgondië, bisschop van Utrecht
van 1456 tot 1496. Op de beide zijpanelen zien we de ‘donateurs’, in het zwart. In 1933 droeg Van Heek het
kunstwerk over aan het museum. Schmidt Degener was uitermate blij met deze schenking. ‘Het stuk zelf heeft
voor ons land zoowel door den zeldzamen meester die het schiep, als door het portret van den Bisschop David
van Bourgondië [...] een groot belang: Onze collectie Nederlandsche Primitieven is daarmee verrijkt [...].’ Het
werk is nog steeds in het bezit van het Rijksmuseum. In 2008 was het te zien in het Museum Boymans van
Beuningen, op de tentoonstelling Het begin van de Hollandse schilderkunst. In december 1928 gaf Van Heek
weer een werk in bruikleen aan het museum: Tobias en de engel met de H. Franciscus. Waar het zich nu bevindt
is een groot raadsel. Het Rijksmuseum weet dat het werk in 1984 is ‘teruggegaan naar de eigenaar en waarvan de
huidige verblijfplaats bij ons niet bekend is’. In elk geval behoort het niet tot de collecties van Huis Bergh en het
Rijksmuseum Twenthe.

In het begin van de jaren twintig sprak Bernard van Heek, tobbend met zijn gezondheid, enkele keren met Van
Tienhoven over de toekomst van het Buurserzand. Hij zag graag dat na zijn overlijden het Buurserzand overging
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naar Natuurmonumenten. Eind 1920 liet Van Heek hem weten dat hij nog wat tijd nodig had, want de notaris
was druk bezet en wilde de zaak vooral niet overhaasten. Hij beloofde Van Tienhoven, dat hij hem zo spoedig
mogelijk het concept van de schenkingsakte zou toesturen. Maar Bernard van Heek overleed begin 1923 geheel
onverwacht.  Het  Buurserzand bleef  voorlopig in  handen van erfgename Edwina.  Een andere  reden  voor de
vertraging  was  dat  de  Successiewet  de  kosten  van  een  schenking  van  onroerende  goederen  voor
Natuurmonumenten onnodig opschroefde. Toen mede onder druk
van Natuurmonumenten de wet was gewijzigd, stond niets de schenking meer in de weg, althans wat de rechten
betrof. Op 20 december 1929 werd op het kantoor van notaris Henry
van Opstall in Enschede het Buurserzand overgedragen aan Natuurmonumenten. Het was, zo meldt de akte, een
schenking van Edwina van Heek, overeenkomstig de wil van Bernard, die wilde dat dit aaneengesloten bezit van
ruim driehonderd  hectare  met  heide,  dennen,  zandverstuivingen  en  plassen  voor  de  toekomst  als  ongerept
natuurmonument en reservaat
behouden bleef. Van Deinse, vriend van Bernard, wees in een gedicht op de schoonheid van
het Buurserzand, de ‘sands’, zoals Edwina het gebied placht te noemen:

Woar wast zoo mooi en hoog ‘t heed
Woar stoatt nog kwakelbussche,
Woar liggt de stoefbelten bi-j een
Met ’t wiede vèld doar tusschen,
Woar zöt m’n nog gin gröss of laand?
Woar aanders as in ’t Buursche zaand!

In de zomer van 1933 stond de Buurserbeek landelijk in de belangstelling. Het Algemeen Handelsblad meldde
op 22 juli onder de kop ‘In Twente dreigt gevaar’, dat één van de mooiste
plekjes van ons land, ‘een hoekje met een kostelijken flora en fauna’, moest worden opgeofferd,
want de Buurserbeek zou worden gekanaliseerd en genormaliseerd. Dat was nodig, omdat de beek al het water
niet meer kon verwerken en om te voorkomen dat aanliggende gebieden zouden overstromen. Maar de plannen
van  Provinciale  Waterstaat  ontmoetten  veel  weerstand  bij  eigenaren  van  aanliggende  gronden  en
natuurbeschermers. Grondeigenaren als Gerrit Jan van Heek jr., en ook Jan van Heek die optrad namens zijn
schoonzuster Edwina – Zonnebeek ligt dicht bij de beek – en als bestuurslid van Natuurmonumenten, maakten
ernstig  bezwaar  tegen  de plannen,  uit  vrees  dat  de normalisering leidde tot  ontwatering en hun gebied  zou
uitdrogen. ‘Twente is er van doordrongen, het gewest staat pal, maar het heeft den moreelen steun noodig van
het gehele land […]. Nederland waakt!’, riep het Algemeen Handelsblad in de laatste regels. In dezelfde maand
bracht Heemschut  in haar periodiek een pagina over de Buurserbeek, die begon met de boze vraag: ‘Met welk
recht  schendt  de  Overheid  het  natuurschoon?’  De  plannen  van  de  provincie  Overijssel  betekenden  de
vernietiging  en  het  verlies  van  één  van  de  belangrijkste  recreatieterreinen  voor  de  industriebevolking  van
Enschede, Lonneker, Hengelo en andere Twentse dorpen en steden. ’Op 19 juni 1933 stuurden alle eigenaren
van gronden aan de bovenloop van de Buurserbeek en andere bij de zaak betrokkenen een brief aan de ministers
van Waterstaat en van Binnenlandse Zaken, Jan van Heek had het concept opgesteld. Ze vroegen zich af of zo’n
groot, kostbaar werk nodig was. Hun antwoord was in elk geval een ondubbelzinnig ‘nee’.8 Maar het resultaat
van  alle  acties,  brieven  en  besprekingen  was  dat  de  ingrijpende  kanalisatie  weliswaar  enkele  jaren  werd
uitgesteld, maar dat in 1937 en 1938 de beek toch grondig werd verbreed en er vele bochten werden uitgehaald.
De plannen waren wel wat aangepast, maar uiteindelijk was de Buurserbeek toch in een soort kanaal veranderd.
Het was ‘een misdaad tegen ’t beste bezit van ons volk’, volgens Van Deinse.

Jan van Heek’s  activiteiten als natuurbeschermer  bleven niet  beperkt  tot  het  Sallandse heuvelgebied  en het
Bergherbosch. Hij besloot ook – vaak met Gerrit Jan en soms met Arnold
– bedrijfswinsten van Rigtersbleek voor een deel te bestemmen voor het behoud van natuurmonumenten. De
eerste zet van de drie gebroeders samen was de aankoop van het natuurgebied Het Molenven bij Saasveld, op 12
juli 1921, voor ongeveer vijftienduizend gulden: enkele percelen heide,  bos, riet, veen, en waterplassen, van
ongeveer 42 hectare, aan
de weg van Weerselo naar  Borne.  Twee jaar later schonken de broers het aan de vereniging  Natura Docet,
ontstaan uit een initiatief van één van de pioniers op het terrein van de natuurbescherming in Twente: Johannes
Bernardus Bernink, Meester Bernink, want hij was
hoofd van de openbare school in zijn geboorteplaats Denekamp. Voorzitter van de vereniging
was de energieke Enschedese textielfabrikant Julius Scholten, een goede bekende uiteraard
van de broers Van Heek. Jarenlang was Het Molenven in bezit geweest van de Duitse Graf Droste zu Vissering
uit Darfeld, die zijn uitgestrekte bezittingen in de Eerste Wereldoorlog had moeten verkopen aan een Almeloër
die het in 1921 verkocht aan de Van Heeks. Het Molenven was een schitterend plekje in het Twentse landschap.
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Bernink  maakte  in  1923 met  enige  andere  natuurliefhebbers  een  fietstocht  naar  het  dorpje  Saasveld  en  de
omringende natuur. Wat zag hij daar? ‘Ik noteer enkele planten: bloeiend wollegraskruipwilg,  blauwe zegge,
kranswier. Over een plank gaan wij naar den anderen kant, waar voor de dennenbosschen allerlei loofhout is
aangeplant. Wijde rietvelden, buntgras, gagel,  dwergberkjes en –wilgjes. Een hagedisje ritselt door het droge
gele gras. Een paar kieviten bolderen door de lucht, de roep van een grutto klinkt tot ons over. Wijd ligt het ven
naar het zuid-oosten uitgestrekt, waar een paar boerenhuizen het einde aankondigen.’

Niet alleen Bernink viel voor de pracht van Het Molenven, ook Piet Mondriaan, die in 1906 en 1907 diverse
werken in de streek maakte. Hij schilderde hier, zittend aan de oever, zijn grote werk Ven bij Saasveld, dat in het
Haags Gemeentemuseum is te zien. In zijn Twentse werk valt vooral het licht op. Hij koos vaak voor het wat
bleke maanlicht, dat de kleur intoomt en daardoor de vorm zo sterk doet uitkomen. Hem trof ook het tegenlicht,
het spel van de laagstaande winterzon door de bomen, zoals op  Bos bij Oele, dat ook tot de collectie van het
Haagse museum behoort. Jan van Heek was in die jaren een enthousiast lid van het bestuur van Natura Docet.
Met Scholten en onder anderen twee aangetrouwde familieleden van Annetje ondernam hij in 1920 actie voor
een nieuw gebouw van het veel te klein geworden museum van Bernink. De natuurminnaar had in de loop der
jaren een belangwekkende verzameling opgebouwd. Zijn eerste museum was de schoenmakerij van zijn vader,
waar  de  verzameling  temidden  van  schoenen,  leesten  en  rollen  leer  veel  bekijks  trok.  In  1910  telde  zijn
herbarium ongeveer twaalfhonderd soorten, meer dan achttienhonderd binnen- en buitenlandse insecten en een
honderdtal vogels met nesten en eieren. Alles was uitgestald in de schoenkamer, de huiskamer en op zolder. Met
veel medewerking van andere natuurvrienden kwam er voor deze uitgebreide verzameling in 1911 een klein
museum aan de Brinkstraat in Denekamp, het eerste nog bestaande streekmuseum voor natuurlijke historie in
Nederland. In 1920, toen het gebouwtje veel te klein was geworden, begon Scholten met zijn medebestuurders
een  bedeltocht  langs  ‘de  groote  Industriële  Ondernemingen  in  Twenthe  en  belangstellende  Particulieren’.
Architect Karel Muller maakte een ontwerp voor een eenvoudig gebouw. Enkele jaren eerder had de vereniging
al een terrein gekocht aan de weg naar Oldenzaal. De actie was een succes en op 27 mei 1922 was de feestelijke
opening van het nieuwe gebouw, een museum met drie zalen en een woonhuis. Vijf jaar later moest het museum
al weer worden uitgebreid met een nieuwe boven- en benedenzaal. Als bestuurder van Natura Docet kreeg Jan
van Heek zeer tegen zijn zin een rol in een onverkwikkelijk drama rond Bernink – in Twente vaak spottend
‘Vöggelkloas’  genoemd.  Bernink  bood  in  een  advertentie  in  een  onderwijsblad  opgezette  dieren  aan.  Het
goedkoopst waren merel, roodborst, spreeuw, geelgors, waterhoek, zwaluw en mol: slechts twee gulden per stuk.
Een bonte  specht  kostte  ƒ  3,50,  een  kemphaan ƒ  5,50.  Wie thuis  een  opgezette  korhaan  wilde neerzetten,
betaalde ƒ 6,50. Het duurst was een ‘groote trap’, vijftien gulden per exemplaar. P. Hannema, hoofd van een
Hengelose ULO, prees de dieren aan. De exemplaren die hij voor school had gekocht, verklaarde hij ‘zonder
voorbehoud zeer goed en goedkoop’. De opgezette dieren waren aan te vragen bij het Museum Natura Docet in
Denekamp.

Van Heek kreeg kort na het verschijnen van deze advertentie een tip van Van Tienhoven, die ook voorzitter was
van  de  Nederlandsche  Vereeniging  tot  Bescherming  van  Vogels.  Van  Tienhoven  was  vertrouwelijk
gewaarschuwd  door  een  vogelhandelaar  die  een  briefkaart  van  Bernink  had  ontvangen  met  de  vraag  tien
kemphanen  ‘in  ’t  vleesch’  te  sturen;  terloops  meldde  de  hoofdonderwijzer,  dat  hij  veel  bonte  spechten  in
voorraad  had.  Van Tienhoven kon de gedachte  niet  van zich afzetten,  zo liet  hij  Van Heek weten,  dat  het
museum  handelde  in  opgezette  dieren.  Bernink,  hiermee  per  brief  van  Jan  van  Heek  namens  het  bestuur
geconfronteerd, benadrukte per omgaande zijn goede bedoelingen. Er was volgens hem niets tegen het opzetten
van dieren voor musea en voor onderwijsdoeleinden, want hoe konden vogels worden beschermd als de mensen
ze niet  kenden? ‘Als u alle preparateurs mocht rangschikken onder de niet-vogelbeschermers,  dan kan ik U
verklaren, dat ik daar een uitzondering op maak, omdat ik ten allen tijde spreek en schrijf en preek en waarschuw
“Spaart de Vogels”, ook al lijd ik daardoor een geldelijk verlies.’ Het bestuur van Natura Docet was in een lastig
parket gekomen. Aan de ene kant was het gekant tegen de handel in opgezette dieren onder de naam van het
museum. Anderzijds hadden de bestuurders ‘zoodanige achting voor den Heer Bernink en zijn levenswerk, dat
wij hoogst ongaarne hem
zouden willen kwetsen of onaangenaam zijn’. Dat nam niet weg dat ze lieten weten, dat Bernink hiermee moest
stoppen, wat deze onmiddellijk deed.

In 1930 verrichtten Jan en Gerrit Jan jr. ‘een vorstelijke daad’, die ‘de vele bezoekers die […]
in alle jaargetijden genieten van het prachtige uitzicht van de Zijpenberg over het IJsseldal
[…]  wel  dankbaar  mogen  gedenken’.  De  broers  schonken  166.000  gulden  aan  Natuurmonumenten  om de
Rheder- en Worthrhederheide te kopen. Het natuurmonument De
Veluwezoom, nu uitgebreid tot 1.420 hectare, was het eerste nationale park van Nederland.34
Acht jaar later, in de zomer van 1938 moesten beide schenkers in het geweer komen, toen De
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Veluwezoom  door  het  Rijk  werd  bedreigd.  Ze  hoorden  dat  bij  Natuurmonumenten  een  aanvraag  was
binnengekomen het natuurreservaat te gebruiken als militair oefenterrein. Als
bestuursleden maakten ze daartegen bezwaar. Ze herinnerden het bestuur van Natuurmonumenten er aan, dat zij
hun geld hadden geschonken om te bereiken dat dit aan natuurschoon zo rijke bezit ongerept bleef. De staat
diende zelf in haar oefenterreinen te voorzien, was de conclusie van de Van Heeks. Er waren betere plekken te
bedenken voor oefenende soldaten, zoals de Hoge Veluwe die in 1935 was ondergebracht in een stichting maar
feitelijk staatsbezit  was geworden.  Het bestuur van Natuurmonumenten stuurde na ontvangst  van deze brief
diezelfde dag nog een bericht aan minister J.J.C. van Dijk van Defensie. Om bezwaar te maken tegen de plannen
voor de Veluwezoom en om de bewindsman te wijzen op de Hoge Veluwe, ‘waar zeer groote open vlakten
worden gevonden,  die, naar het  ons voorkomt, zeer geschikt  zijn als oefenterrein’.  Het Twentse protest had
succes, want in de Veluwezoom werden nooit militaire oefeningen gehouden.

Maar Jan van Heek was meer dan een mecenas, hij wilde zich ook op het bestuurlijke vlak inzetten, in de beide
provincies die hem na aan het hart lagen. In Overijssel werd hij betrokken bij het welstandstoezicht, dat in 1925
was ondergebracht in het Genootschap Het Oversticht, dat tot had doel ‘de bevordering van en instandhouding
van het landelijk en stedelijk schoon’ in deze provincie. Maar hij moest het volgende voorjaar al afhaken, omdat
hij te weinig tijd had. Hij werd opgevolgd door zijn broer Gerrit Jan, die deze functie gedurende vele jaren met
veel enthousiasme en toewijding uitoefende. Gerrit Jan was in deze functie ook bestuurder van Het Overijsselsch
Landschap. Het eerste bezit van het schap was de top van de Friezenberg, een natuurgebied bij de buurtschap
Elsen, een geschenk van Gerrit Jan. Jan van Heek stond als Gelders grootgrondbezitter uiteraard ook op het
lijstje van vooraanstaande Geldersmannen die van Commissaris der Koningin mr. S. baron van Heemstra een
uitnodiging kregen op 22 november 1928 in het Provinciehuis overleg te voeren om een stichting op te richten,
die ijverde voor het behoud van het natuurschoon in Gelderland.’ Op 21 februari 1929 begon de stichting Het
Geldersch Landschap haar activiteiten. Enkele maanden later al werd er een beroep gedaan op het schap, want
de torenmolen in Zeddam liep gevaar. Jan van Heek liet de molen restaureren en die werd weer een ‘schoon en
markerend beeld in het golvende landschap van Zeddam’.

De zorgen van de Twentse textielfabrikanten werden landelijk nieuws. De Nieuwe Rotterdamsche Courant van
30  januari  1932  meldde  –  onder  de  kop  ‘De  nood  in  de  Twentsche  textielindustrie’  –  dat  inmiddels  een
werkcomité uit de economische commissie van de Tweede Kamer de mogelijkheid bestudeerde de invoer van
manufacturen in Nederlands-Indië te contingenteren. Maar een half jaar later was er nog niets gebeurd. Van
Heek, die er meer en meer van overtuigd raakte dat de fabrieken in deze onheilspellende situatie de steun van de
overheid  niet  konden missen,  wist  dat  er  in  het  land aan  de  ernst  van  de  toestand  werd  getwijfeld.  Velen
meenden dat Van Heek en zijn collega’s deze kwestie te simplistisch en te beperkt zagen, ze zouden te veel
vanuit  het  belang  van  Twente  en  persoonlijke  belangen  oordelen.  Daarom  besloot  hij  zijn  autoriteit  als
vooraanstaande,  invloedrijke  Twents  industrieel  in  te  zetten.  In  juli  1932 informeerde  hij  minister  Ruijs  de
eerenbrouck. Van Heek mobiliseerde ook zijn politieke netwerk. Het Eerste Kamerlid J.Ch.L. van der Lande,
directeur van Noury & Van der Lande in Deventer, stelde de minister vragen, die meldde dat een werkgroep aan
de slag was. ‘De zaak is in overweging’, antwoordde Ruijs de Beerenbrouck op een telegram van drie Twentse
middenstanders,  die de noodklok luidden namens vijfduizend bedrijven met een geïnvesteerd vermogen van
minstens vijftig miljoen gulden. Zij zagen hoe hun bloeiende en nijvere landstreek steeds meer verarmde en
wilden  dat  de  minister  snel  maatregelen  trof  om te  voorkomen  dat  Twente  ten  onder  zou  gaan.  Tubantia
oordeelde  in  een  driekolommer:  ‘Abnormale  omstandigheden  eischen  abnormale  maatregelen.’  De  krant,
ingefluisterd  door  Jan  van  Heek,  schetste  de  stand  van  zaken:  ‘Miljoenen  guldens  heeft  de  Twentsche
katoenindustrie uit zelf gekweekte reserves opgeofferd om de consignatievoorraden op Java te laten verkoopen
tegen  prijzen  zooals  die  door  den  verkoop  van  dumpingsaanvoeren  uit  Japan  gedecreteerd  worden.  Aan
aanvulling van die voorraden,  wat werkgelegenheid voor Twente zou betekenen,  heeft  zij al  lang niet  meer
kunnen denken, in verband met de ontzettend lage opbrengstprijzen door Japan op een niveau gebracht, dat aan
doorverkoopen van de nog aanwezige belangrijke voorwaarden op die basis absoluut niet gedacht kan worden.’
Eindelijk, in het begin van 1934, leverde het onophoudelijke aandringen van Jan van Heek en zijn Twentse
collega’s op maatregelen van regeringswege resultaat op. De Nederlandse
overheid ging in Nederlands-Indië over tot een contingenteringspolitiek. Dat was de kurk waar de textielindustrie
een tijdlang op dreef. De fabrikanten kregen de tijd om hun assortiment aan te passen en om hun productiekosten
nog sterker te verlagen.

Veel Europese landen probeerden hun schulden en rentebetalingen te beperken door waardevermindering van
hun ruilmiddel, een maatregel die ingrijpende consequenties had voor de industrie in die landen die hun munt
niet hadden gedevalueerd. De producten in de
lage-valutalanden werden goedkoper,  ten koste van de bedrijven in het  land dat  zijn ruilmiddel  nog niet  in
waarde had laten dalen.  Omdat  de Nederlandse  regering hardnekkig bleef  vasthouden aan de harde gulden,
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speelde zij de Twentse concurrenten uit Engeland en Azië in de kaart. In de crisispolitiek van minister-president
Hendrikus Colijn paste echter standvastigheid op het punt van de gouden standaard. In 1925 was onder zijn
verantwoordelijkheid  de  Nederlandse  gulden  gekoppeld  aan  een  bepaalde  goudhoeveelheid.  Veranderingen
aanbrengen in de goudwaarde was volgens hem ‘geldbederf’. Hij verwees naar
de Republiek van Weimar waar omstreeks 1923 de inflatie op hol was geslagen. Volgens Colijn was de gouden
standaard voor de Nederlandse gulden een zaak van financiële en nationale waardigheid, die men nooit vrijwillig
mocht opgeven. Colijn stond in deze opvatting niet alleen, want minister P.J. Oud van Financiën en de president
van de Nederlandsche Bank mr. L.J.A. Trip steunden hem. Hun financiële beleid, overigens van veel kanten
sterk  aangevallen,  wilde  prijzen  en  kosten  zoveel  mogelijk  aan  elkaar  aanpassen  door  verlaging  van  het
kostenpeil en met behoud van de muntpariteit. Dit betekende drastische bezuinigingen op de rijksuitgaven en
verhoging van belastingen en heffingen. Bij Van Heek rees daarom na  september 1931, toen het Engelse pond
in waarde daalde, de vraag of het voor de toekomst van het land niet noodzakelijk was de Nederlandse gulden
even sterk als het Engelse pond in waarde te laten dalen, een ‘pijnloze operatie’ die Nederland weer ‘op beganen
grond’ zou brengen. Toen ook de Scandinavische landen en de Britse dominions het Engelse voorbeeld volgden,
werden ook hun exportproducten op de wereldmarkt goedkoper, wat voor de landen die niet devalueerden, dus
ook voor Nederland, nadelige consequenties had. Van Heek zocht medestanders in zijn netwerk van Nederlandse
ondernemers. Na de devaluatie in Engeland bracht hij op 27 oktober 1931 zijn visie naar voren in een brief aan
de VNW, waar hij als oud-voorzitter zeker nog enig gezag genoot. Nederland moest snel de gulden devalueren.
Naderhand, in de oorlogsjaren, terugkijkend op de jaren dertig, herinnerde Van Heek zich de achteruitgang en
zelfs het stilleggen van bedrijven die het niet meer redden, de teruglopende resultaten in de scheepvaart en de
landbouw, van het hotelwezen en het reizigersverkeer. Daarnaast trok de import aan, immers veel buitenlandse
producten waren goedkoper,  de werkloosheid liep zienderogen op. ‘Er werd naar  werkobjecten gezocht,  die
slechts weinig nut hadden; er groeide een overheidsdienst van werkverschaffing in ons land, die ondragelijke
kosten met zich bracht. Voor het moreel van ons land was dit alles fnuikend.’ De verliezen in de textielindustrie
waren schrikbarend, wel overkomelijk, maar de perspectieven voor de toekomst bleven door het hoge levenspeil,
de  lonen  en  de  vaste  lasten  ‘te  bezwarend  om  tegenover  andere  landen  ons  volksbestaan  onverkort  te
handhaven’.

Er waren in Nederland maar weinig topondernemers die evenals Van Heek devaluatie van de
gulden als een noodzakelijke eis zagen om het bedrijfsleven er bovenop te helpen. Slechts een
enkeling voorzag vanaf het begin de problemen en wilde evenals de Scandinavische landen Engeland volgen.
Van Heek: ‘Zij hebben zich aan veel verguizing blootgegeven, doch de loop der dingen heeft hen in het gelijk
gesteld.’  Eén  van  hen  was  Anton  Kröller,  directeur  van  Wm  H.  Müller  &  Co.  in  Rotterdam,  een
havenondernemer die in zijn uitgebreide netwerken pleidooien hield voor zijn standpunt. Sir Henry Deterding, al
meer  dan  dertig  jaar  president  van  het  Nederlands-Britse  Koninklijke/Shell-concern,  toonde  zich  ook  een
krachtig voorstander  van het  inruilen van de gouden standaard  voor de zilveren  standaard,  waarmee hij  de
pleitbezorgers van het loslaten van de gouden standaard door Nederland krachtig steunde. Deterding wees Colijn
op de fatale gevolgen voor Nederlandse en Indische exporten als de regering de gouden gulden zou handhaven.
Hij kende de textielindustrie goed, want hij had als leerling-boekhouder bij de Twentsche Bank in Amsterdam
gewerkt en was daarna in
dienst gekomen van de Nederlandsche Handel Maatschappij, waarvoor hij jaren in Nederlands-Indië werkte. Op
10 december 1931 voerde Van Heek in De Witte Brug in Den Haag een uitvoerig gesprek met Deterding, waarin
beiden het volledig eens bleken te zijn over de noodzaak van devaluatie. Ze spraken af dat Jan van Heek op korte
termijn overleg zou voeren om vooraanstaande Twentse industriëlen daarvan te overtuigen. Op 14 december,
twee dagen nadat Japan de yen had gedevalueerd, kwamen de Twentse ondernemers in Hengelo bijeen. Van
Heek  vertolkte  de  mening  van  Deterding  en  hemzelf  dat  zonder  waardevermindering  van  de  gulden  de
uitvoermogelijkheden van exportindustrieën, en van de textielindustrie zeker, zo besnoeid zouden worden dat
‘ineenschrompeling’ onvermijdelijk was. Maar devaluatie leek in Nederland onbespreekbaar. Van Heek schreef
later in zijn memoires:
‘Wat mij en anderen echter bitter aandeed, was, dat voor devaluatie-voorstanders termen werden gebruikt als
landverraders en muntvervalsers. Men kon niet inzien dat een wijziging
van de munt evenzeer plaatsvond door een veel te hooge koopwaarde te blijven toekennen aan
den goudgulden – en daardoor aan loonen en salarissen en vaste inkomsten – als door een metaalvermindering.’

Jan van Heek sprak op 10 december 1931 in Den Haag met Sir Henry Deterding niet alleen over de devaluatie
van  de  Nederlandse  gulden.  De  Shell-president  ontvouwde  ook  zijn  plannen  voor  het  vestigen  van  een
textielfabriek in Perzië met steun van de overheid. Hij dacht daarbij aan Twente, om deze streek ‘als het ware
“right  of first  refusal” te geven’.  Zijn idee was een complete,  bestaande textielfabriek over te plaatsen, om
Twente te ontlasten en tegelijk een nieuwe bron van bestaan aan te boren. Maar Van Heek meende dat Deterding
de zaak veel  te  eenvoudig voorstelde en somde een  rits  van vestigingseisen  op,  waaruit  bleek dat  van een
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‘bodily’ overbrengen van een onderneming geen sprake kon zijn. Van Heek hield de boot af, dat was duidelijk.
Op Deterding’s vraag of de Twentse textielindustrie in het algemeen of een enkele onderneming interesse zou
hebben voor zijn plan, moest Van Heek ontkennend antwoorden. De fabrikanten waren zo in beslag genomen
door hun eigen problemen, dat ze geen tijd hadden voor andere zaken. Jan van Heek had zijn eigen agenda: hij
was op dat moment betrokken bij plannen voor het stichten van een katoenfabriek in Indië. Het idee kwam van
de Internationale Crediet- en Handels-Vereeniging Rotterdam (Internatio),  die in Garut op Java de Preanger
Bontweverij wilde starten, die belangrijke verbruiksgoederen voor de bevolking zou produceren, vooral sarongs.
Internatio zocht steun bij oude Twentse relaties, waaronder Van Heek & Co. en Rigtersbleek. Op 15 april 1932
bespraken  vertegenwoordigers  van  deze  twee  bedrijven,  de  Hengelosche  Bontweverij  en  de  Koninklijke
Stoomweverij in Nijverdal met managers van Internatio de opzet om tot een renderend bedrijf op Java te komen.
Van Heek adviseerde voor de fabriek een terrein te zoeken van minstens dertigduizend vierkante meter, ook met
het  oog  ook  op  latere  uitbreiding.  Het  moest  namelijk  een  proefbedrijf  worden,  dat  mogelijk  –  bij
tevredenstellende resultaten – kon worden vergroot. Het plan slaagde en binnen korte tijd draaide de fabriek in
Garut  op volle toeren. Van Heek & Co.,  Rigtersbleek en de Boekelosche Stoombleekerij  bezaten samen 35
procent van de aandelen van de nieuwe vennootschap. In het begin produceerde Preanger sarongs, maar al snel
werd het weven van uniformstof voor het Koninklijk Nederland-Indische Leger (KNIL) en badhanddoeken voor
het leger en de open markt belangrijk. Na de oorlog werden er uitsluitend sarongs, badhanddoeken en pyama-
poplins geproduceerd. In april 1958 nam het Indonesische leger de bontweverij met 1.200 getouwen en 1.500
arbeiders over.

Van Heek en zijn medestanders bleven een aantal jaren roependen in de woestijn. Maar hij versaagde niet. Op 2
mei 1932 en op 1 juli 1933 kreeg hij in De Tijd alle ruimte om zijn visie
uit te dragen. Op 8 december 1934 kwamen in de Groote Sociëteit in Enschede veel textielfabrikanten op Van
Heek’s uitnodiging luisteren naar prof. ir. J. Goudriaan, werkzaam
als bedrijfskundige bij Philips in Eindhoven, die in de jaren dertig behoorde tot de economen
die het deflatoire monetaire beleid van de regering-Colijn bestreden en op devaluatie van de gulden aandrongen.
In  september 1934 was deze groep in de openbaarheid getreden als  de Vereeniging voor Waardevast  Geld.
Goudriaan waarschuwde de Twentse ondernemers om de devaluatie vooral niet te vereenzelvigen met inflatie.
Aanpassing,  dat  wil zeggen versobering van het leven, betekende meer werkloosheid,  omdat de consumptie
afnam. Depreciatie van de gulden was volgens Goudriaan het enige middel dat direct zou werken. Sommige
aanwezigen meenden echter dat devaluatie niet hielp, omdat iedereen overal contingenteerde. Anderen vreesden
dat als iedereen devalueerde,  de onderlinge concurrentie  gelijk zou blijven. Goudriaan was daarentegen van
mening,  dat  maar  veertig  procent  van  de  nationale  export  door  contingentering  werd  belemmerd  en  dat
devaluatie  de  ondernemers  wél  zou helpen  op de weg omhoog.  Devaluatie  was,  zo bleek  ook tijdens  deze
bijeenkomst, zeer omstreden; de traditionele vrijhandelskringen zagen er geen heil in. Tubantia besteedde er veel
aandacht aan. De krant was mordicus tegen, de redactie beschouwde devaluatie als één van de grootste
rampen die ons land kon overkomen.

Toch klonk de boodschap van de voorstanders geleidelijk door in Den Haag. België devalueerde de franc in april
1935.  Frankrijk  besloot  eind september  de franc  met  dertig  procent  in  waarde  te  verminderen.  Zwitserland
volgde. Zaterdag 26 september verklaarden regering en Nederlandsche Bank dat ze de waarde van de gulden
wilden handhaven. Maar de
zondag was nog geen tien minuten oud, toen de regering afkondigde dat de Nederlandsche Bank geen goud meer
afgaf: de devaluatie was een feit. Jan van Heek vond de devaluatie van twintig procent nog aan de lage kant,
maar niettemin was ‘de opluchting reeds geweldig en de herleving van het hele bedrijfsleven was van stonde af
aan markant.’ Bijna tien jaar later vertelde hij dat het vraagstuk van de gouden standaard hem al die jaren intens
had bezig gehouden en dat het, omdat hij op bescheiden wijze had meegewerkt om de regering van mening te
doen veranderen, een periode was waaraan hij met voldoening terugdacht. Na het
loslaten van de gouden standaard verbeterden de resultaten van de Twentse textielindustrie
enigszins. De productie, de afzet van de producten en het aantal werknemers groeiden in bescheiden mate, met
een piek in het najaar van 1939, toen de oorlogsdreiging het publiek aanzette tot hamsteren en het rijk grote
legerorders plaatste. Maar de goede jaren waren voorbij.

De crisisjaren noopten de Twentse textielindustrie tot ingrijpende maatregelen. Het was de fabrikanten bekend
dat  in  de  Verenigde  Staten  in  de  textiel  halfautomatische  weefgetouwen  waren  ingevoerd,  de  belangrijkste
uitvinding in de geschiedenis van de reductie van de arbeid
in  de  textielindustrie.  Na  1926  en  in  het  bijzonder  in  de  crisisjaren  werden  de  Nederlandse  weverijen
geautomatiseerd. De nieuwe halfautomaten vereenvoudigden het werk van de wever wederom, want hij hoefde
nu niet langer de spoelen te wisselen en te controleren of de kettingdraad was gebroken. Zijn taak werd nog
verder  uitgehold  toen  de  fabrikanten  het  ‘scientific  management’  ontdekten.  Arbeidsanalyse  moest  het
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werksysteem nog doelmatiger maken en de invoering van differentiële loontarieven maakte een verdergaande
arbeidsdeling
mogelijk. Uiteindelijk bestond het werk van de wever slechts uit weinig anders dan het aanlappen van gebroken
draden. De winst voor de fabrikant was dat de wever meer getouwen
kon bedienen, voor sommige weefsels wel zestig getouwen, zodat er uiteindelijk minder arbeiders nodig waren
en  de  productiekosten  lager  werden.  Maar  deze  wetenschappelijke  benadering  van  arbeidsprocessen  en  het
menselijke functioneren had ook belangrijke schaduwzijden. Bij een harde toepassing werden mensen uitsluitend
nog  het  verlengstuk  van  de  machine.De  prijsconcurrentie  ging  in  de  crisisjaren  gepaard  met  tijd-  en
arbeidsanalyses, scherpere loonberekeningen, werktijdverkortingen, ontslagen. Voor de werknemers betekenden
deze automatisering en rationalisatie naast een verhoging van de arbeidsintensiviteit een relatieve verlaging van
de lonen.  Bij  Van Heek & Co.  daalde  binnen  enkele  jaren,  bij  gelijkblijvende bedrijfsbezetting,  het  aantal
arbeiders met 55 procent. De veranderende arbeidsomstandigheden leidden daarbij tot een explosief klimaat in
stad en streek, elk moment kon de strijd tussen arbeiders en ondernemers uitbarsten. En dat gebeurde ook.

De vakbonden hadden in de zomer van 1931 de messen al geslepen. Dat bleek uit een brief die St. Lambertus,
Unitas en De Eendracht op 30 juni aan de firmanten van Rigtersbleek stuurden. Wie niet beter wist, zou volgens
de firmanten van Rigtersbleek in hun antwoord van
2 juli tot de conclusie moeten komen ‘dat er minderwaardige toestanden op velerlei gebied ten
onzent overheerschen’. Als de bonden dat wilden geloven, zou Rigtersbleek niet proberen hen
tot  een  ander  inzicht  te  brengen.  Als  ze  zich  zouden  realiseren  wat  de  textielindustrie  in  die  jaren  moest
doormaken, zouden ze anders oordelen. Inmenging in de interne bedrijfszaken vonden de firmanten wenselijk
noch nuttig, ze hadden geen enkele behoefte met de vakbonden te overleggen. Ze verzekerden de bonden, dat zo
gauw de economische situatie verbeterde, ze de arbeidstijd weer zouden verlengen en de lonen verhogen. Het
conflict barstte in het voorjaar van 1931 uit bij Gerh. Jannink & Zonen, het bedrijf van Jan’s zwager en vriend
Gerhard Jannink. Daar was het arbeidstempo drastisch opgevoerd en het tarief met twintig tot dertig procent
verlaagd. De vakbonden protesteerden en eisten zelfs een loonsverhoging van vijf procent. Het bestuur van de
FVE steunde Jannink, door bekend te maken dat er een algemene loonsverlaging zou komen, de helft meteen, de
andere helft in het voorjaar. Tenminste: als er niet gestaakt zou worden; in dat geval zou er direct tien procent
worden ingehouden. De vakbonden gingen akkoord met de eerste vijf procent, maar hielden voet bij stuk in hun
eisen met betrekking tot de wevers bij Jannink. Om het front gesloten te houden drong de FVE er op aan dat
Rigtersbleek, geen lid meer sinds 1926, zich bij de actie aansloot. Maar Van Heek weigerde, hij kon de lijn van
de FVE niet volgen. Ook Rigtersbleek had de laatste jaren rationalisatiemaatregelen doorgevoerd, met daaraan
verbonden een  verlaging van het  stukloon. Om nu nog een algemene loonsverlaging in  te  voeren,  zou niet
uitvoerbaar  en  zeker  niet  tactisch  zijn.  De  drie  firmanten  van  de  Bleek  waren  ook  geïrriteerd,  omdat  de
fabrikantenvereniging bij de staking weer het Twentse Stelsel wilde toepassen. Zij waren nog steeds voorstander
van een beperkte uitsluiting. Ondanks het matigende beleid van de vakbonden kwamen radicale arbeiders vanaf
16 november in actie; op 28 november liepen tal van fabrieken leeg. De vakbonden konden toen weinig anders
doen dan zich achter de stakers opstellen. Dit was voor de FVE aanleiding hun dreigement om te zetten in daden:
met onmiddellijke ingang werd de algemene loonsverlaging op tien procent gebracht.  Daarop barstte  op 14
december 1931 een algemene staking uit in de textiel, zowel in Twente als in de Achterhoek. Er waren in totaal
zestienduizend arbeiders bij het conflict betrokken, van wie er slechts tweeduizend niet bij een vakbond waren
aangesloten. Rigtersbleek bleef uiteraard doorwerken; acht kleinere bedrijven die het moeilijk hadden en zich
geen stilstaande machines konden permitteren, deden niet mee.

Het werd onrustig in de regio, samenscholingsverboden en verscherpte politiebevelen haalden
weinig  uit.  Eind  november  breidde  Enschede  het  plaatselijke  politiekorps  uit  met  zestig  marechaussees  en
veldwachters, later kregen de korpsen van Enschede en Lonneker nog meer
versterking. Enschedese raadsleden uitten in hun vergadering van 7 december felle kritiek op
het  politieoptreden.  De  Eendracht  kritiseerde  het  ontactische  en  onmenselijke  optreden  van  de  politie  bij
relletjes. Enschedees burgemeester Edo Bergsma wilde opruiers uit de Randstad
weren en kondigde op 12 januari 1932 aan dat niet-inwoners van de stad ‘die in dezen tijd hebben aangespoord
of aansporen rechtstreeks of zijdelings tot wanorde in het openbaar of tot daden, die stoornis der openbare orde
tot gevolg kunnen hebben’, niet in de stad mochten
komen of verblijven. Eind 1931 lag het grootste deel van de textielindustrie in Twente en de Achterhoek stil. Het
was een periode, aldus het jaarverslag van de FVE, waarin de marktpositie slechter was dan ooit, hetgeen voor
vele fabrikanten het stilstaan ‘haast gemakkelijker dan het draaien maakte’. Te verwachten was dat na de staking
de werkloosheid zou groeien. Dat was te betreuren, maar het was het onontbeerlijke medicament tegen de ziekte
waaraan  de  textielindustrie  leed,  namelijk  een  té  hoog  levenspeil.  De  fabrikanten  waren  blij  dat  het
genezingsproces eindelijk was begonnen. Op 5 april 1932 was de staking voorbij, de bonden konden het verzet
niet langer volhouden. De werkgevers gaven een duimbreed toe: de algemene verlaging met vijf procent bleef
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uiteraard gehandhaafd, maar er werden uitzonderingen gemaakt voor de tweede verlagingsronde. Deze zou niet
gelden voor kostwinners die op uurloon werkten en achttien gulden of minder in een week verdienden. Een
logisch gevolg van de staking was dat de bestaande kloof tussen fabrikanten en werknemers ‘bijna onherstelbaar
[was]  verbreed’.  De  sociaal-democraat  Age  Scheffer  vond  de  staking  ‘een  opzettelijke  provocatie  van  de
werkgevers, die de hele boel wel een poos plat wilden hebben om hun achterlijk productieapparaat te kunnen
rationaliseren.’ Een oud-personeelschef van Jannink: ‘De pakhuizen zaten afgeladen vol en het kwam de heren
maar wat goed uit, dat zij het volk een tijd lang de straat op konden sturen.’ Deze opmerkingen moeten wel
gezien moeten worden in het licht van de gebruikelijke rancune na een verloren staking, maar lijken niet geheel
ongegrond te zijn.

De nederlaag van de Twentse textielarbeiders kwam hard aan en de volgende jaren pakten de
werkgevers hen nog steviger aan door beetje bij beetje de salarissen verder te verlagen. De sociale gevolgen
waren ingrijpend. Het mislukken van de stakingen, de toch doorgevoerde vermindering van loon, de verhoging
van de arbeidsdruk en de daarmee gepaard gaande afmatting en psychische spanningen, de ontwrichting van de
gezinnen door het ploegensysteem en de massale werkloosheid, al deze factoren eisten hun tol. In 1936 lag het 
loon in de katoenindustrie  gemiddeld 22 procent  lager  dan in 1928-1929.  Het  gemiddelde  uurloon van een
textielarbeider was het op één na laagste in de Nederlandse industrie. Zo was
het  gemiddelde  (nominale)  loon  van  een  meerderjarige  geschoolde  metaalarbeider  in  1935 minstens  dertig
procent hoger dan dat van een collega in de textiel. Daalden de lonen in de metaal ten opzichte van 1930 met
zestien procent, in de textiel was dat vijfentwintig procent.
Het aantal werklozen in Enschede steeg in enkele jaren van vijftienhonderd naar zesduizend.
Het  werkloosheidspercentage  in  Enschede  bedroeg  in  1931  11,3  procent,  in  1935  was  het  meer  dan
verdrievoudigd tot 37,2 procent. Eén op de drie inwoners – Enschede telde totaal 87.500 inwoners – had geen
werk en trok van de steun: een steuntrekker kreeg in 1938 gemiddeld ƒ 10,88 in de week. Er heersten ‘armoede
en lediggang’  in  de vroeger  zo welvarende en nijvere  industriestad.  Na de loonsverlaging van tien procent
werden de lonen niet meer gekort, maar de rationalisatie maakte dat de meeste arbeiders hun vroegere loon niet
meer konden halen. Vooral een wever had het slecht in deze jaren, de volleerde vakman van weleer was een
soort onderbaas geworden die voor een veel grotere productie dan vroeger verantwoordelijk was. En hij was
minder gaan verdienen. Een volwaardige wever die in 1928 23 tot 25 gulden in een week verdiende, kwam in
1937 niet verder dan 18 tot 21 gulden. Veel volwaardige arbeiders werden gedegradeerd tot hulpkrachten en
verdienden minder dan tien gulden in een week.

De  slechte  resultaten  in  de  crisisjaren  leidden  tot  belangrijke  veranderingen  in  de  organisatiestructuur  van
diverse textielbedrijven. Op 1 januari 1935 werden de firma’s Van
Heek & Co en G.J. van Heek & Zonen (Rigtersbleek) omgezet in een naamloze vennootschap. Altijd hadden
beide bedrijven alles binnenshuis kunnen regelen, nooit hadden ze een beroep gedaan op externe financiers,
grote investeringen waren steeds met eigen geld gefinancierd. Een belangrijke, misschien wel de belangrijkste
overweging om de firma’s in een NV om te zetten, vormden de verliezen in de eerste helft van de jaren dertig,
die volledig werden verhaald op het eigen vermogen van de firmanten. Jan van Heek begeleidde de ombouw van
Van Heek & Co. Hij wilde de firmanten adviseren op grond van oude vriendschappelijke betrekkingen met en op
grond van morele verplichtingen die hij meende te hebben ten opzichte van Edwina van Heek-Burr Erwing, de
weduwe  van  Bernard  van  Heek,  die  jarenlang  het  bedrijf  had  geleid.  Tegelijkertijd  werkte  hij  aan  de
structuurverandering van zijn eigen bedrijf Rigtersbleek. Volgens Jan maakten de zware verliezen van de laatste
jaren – na het overlijden van de firmanten Ludwig en Herman van Heek in 1931 – die grotendeels drukten op de
jongere, nog weinig vermogende firmanten, deze structuurwijziging noodzakelijk. De omzetting van de firma’s
in een naamloze vennootschap betekende het formele einde van het familisme. Toch veranderde er aanvankelijk
niet veel. De familiaire banden, hier en daar gekruist  met zakelijke, bleven sterk,  de zeggenschap verschoof
nauwelijks. Bij Rigtersbleek vormden Jan’s jongere broers Gerrit Jan en Arnold voortaan de directie, samen met
H. Zeggelt; het directieteam werd ondersteund door een onderdirecteur en drie procuratiehouders. Jan van Heek
was  vanaf  1  januari  1935  gedelegeerd  commissaris  van  Rigtersbleek,  commissaris  van  de  Boekelosche
Stoombleekerij en president-commissaris van Van Heek & Co. Hij was nu de machtigste man in de Twentse
textielindustrie, dé textieltycoon zoals zijn vader dat in zijn tijd was. De komende twintig jaar zou Van Heek
krachtig meeschrijven aan de geschiedenis van de textiel in Enschede en de regio. Vanaf het begin zette hij
vooral bij Van Heek & Co. zijn stempel, vooral op het organisatorische vlak. Direct na zijn aantreden probeerde
hij de oligarchische clausule uit de statuten van de nieuwe vennootschap weg te strepen. De oprichters van de
NV hadden namelijk voor zichzelf het recht gereserveerd na raadpleging van commissarissen de voordrachten op
te  maken  voor  benoemingen  van  commissarissen  en  directeuren.  Deze  procedure  leidde  meestal  tot  de
benoeming van familieleden op de hogere posities in het bedrijf. Van Heek vond deze regeling funest, volgens
hem moest het mogelijk blijven de ‘beste directie’ te benoemen. Bij de aanpassing van de statuten in 1938
verviel de clausule dan ook. ‘Toch bleven de hang naar het eigen nest en de angst voor de intocht der vreemden
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nog lange tijd bestaan’,  meende Van Schelven. Formeel was het  familisme begraven,  maar het  duurde lang
voordat de textielfabrikanten er afstand van konden doen.

Samen met zijn neef Ebs van Heek, directeur van de Boekelosche Stoombleekerij, sleutelde Van Heek ook aan
de organisatie. Van Heek & Co. had diverse vestigingen in de stad, het hoofdkantoor zetelde aan de Markt, naast
het Van Heekhuis. Ebs, in 1938 opgenomen in de Raad van Commissarissen, was van mening dat een zo groot
technisch bedrijf vanuit één centrum moest worden bestuurd, met een bedrijfsleider aan het hoofd die beschikte
over  goed  personeel  en  een  laboratorium.  Men moest  maar  wennen  aan  het  idee  dat  geleidelijk  vanuit  dit
bedrijfskantoor de gehele onderneming werd geleid. Jan van Heek, vermoedelijk bevreesd dat de ideeën van Ebs
als té revolutionair werden gezien binnen de nog sterke aloude familieverhoudingen, kon diens gedachten slechts
gedeeltelijk volgen en stelde voor dat de directie zich meer omringde met specifieke deskundigen, met wie zij
elke week vergaderde. In 1939 moest Jan van Heek als president-commissaris de directie erop wijzen dat de NV
zich best wat ongerust mocht maken. Van Heek & Co was een grote, complexe onderneming met een uitgebreid
productenscala. Een bestuur ‘op breederen basis’ achtte hij noodzakelijk. ‘Wellicht dat Uw college op gronden
van traditie wat te veel aan zich heeft gehouden’, voegde hij er voorzichtig en wat verhullend aan toe. Maar er
kwam wel een Bedrijfsraad die elke twee weken vergaderde.

Toen Jan van Heek in de oorlogsjaren nog eens terugblikte op de voorbije jaren, stelde hij vast dat het karakter
van  Rigtersbleek  in  de  laatste  vijftien  jaar  dat  hij  directeur  was,  van  omstreeks  1920  tot  1935,  sterk  was
veranderd. De opzet was altijd geweest een betrekkelijk
klein pakket van fijne goederen voor de exportmarkt te produceren en hierin de beste te zijn.
Maar de omstandigheden dwongen Rigtersbleek een heel andere weg in te slaan. Het bedrijf
ging voor de Nederlandse markt vele, zeer verschillende artikelen produceren, waarbij naast
katoen de kunstzijde een belangrijke grondstof werd. Reorganisatie en rationalisatie vroegen
in die jaren steeds meer tijd en aandacht. Een warm voorstander van rationalisatie was hij nooit geweest: ‘De
rationaliseering – naar Amerikaans voorbeeld doorgevoerd – leidt tot het maken van machines uit de werklieden.
Het is een stap verder in de richting van degradatie van het handwerk, dat sedert vele jaren reeds een teruggang
toonde,  om nog niet  te  spreken  van de hoogte,  waarop  het  in de middeleeuwen stond. Een andere  zijde is
geweest, dat de toch reeds groote werkloosheid door de uitschakeling van menschelijke handen vermeerderd
werd.
Ziedaar de deprimeerende kringloop der dingen.’

Desondanks kon Rigtersbleek zich in de jaren dertig niet alleen handhaven, maar zich zelfs
verheugen in een ‘betrekkelijke welvaart’. Jan van Heek beschouwde het als een voorrecht veertig jaar lang voor
het bedrijf te hebben mogen werken, vanaf 31 december 1897 tot 31 december 1938; de laatste drie jaar na zijn
vertrek als eerste firmant maakte hij nog de balansen op. De samenwerking met zijn broers was altijd goed
verlopen, ook zij gaven in goede en slechte tijden hun beste krachten aan Rigtersbleek. Hij herinnerde zich in die
jaren slechts één keer een meningsgeschil te hebben gehad, het was ergens in de jaren tien geweest. Jan wilde
naar Engels voorbeeld de vrije zaterdagmiddag invoeren, maar zijn vader en broer Bernard waren tegen; ze
meenden dat het niet in het belang van de arbeiders was. Dat was Jan tegengevallen. Een soortgelijk verschil van
mening had Jan later met broer Gerrit Jan, toen hij het noodzakelijk achtte het personeel in de zomer vakantie te
geven.  Pas  geleidelijk  gingen  de  bedrijven  in  de  textiel  hiertoe  over,  totdat  de  overheid  de  verplichte
fabrieksvakantie invoerde. Jan zou het mooier hebben gevonden, wanneer het een geheel vrijwillige maatregel
van de ondernemers  zou zijn geweest.  Niet altijd waren de Twentse industriëlen in dit opzicht met hun tijd
meegegaan, moest hij constateren.  Jan van Heek toonde zich al  vroeg de vooruitstrevende,  sociaal  voelende
ondernemer  die de platgetreden,  door traditie  overwoekerde  paden wilde verlaten,  om nieuwe nog moeilijk
begaanbare wegen in te slaan.

De economische crisis trof ons land zwaar. De Nederlanders waren in het algemeen gelaten.
De Twentse staking in 1931-1932 en het Jordaanoproer in Amsterdam in 1934 vormden de
enige uitbarstingen van onrust op grote schaal in Nederland. De invloed was echter niet te
onderschatten. Angst, woede en onzekerheid overheersten, ook of misschien wel juist onder
hen die relatief minder waren getroffen door de economische nood. In dit klimaat ontstond er
ruimte voor nieuwe bewegingen. Op 14 december 1931 richtten waterstaatsingenieur Anton
Mussert en ambtenaar Kees van Geelkerken de NSB (Nationaal Socialistische Beweging) op,
die één simpele doelstelling had: het creëren van nationale eenheid. Het was de Nederlandse
variant van de fascistische en nationaal-socialistische bewegingen in Italië en Duitsland, die
succes  oogstten  met  intens  en  consequent  hameren  op  nationale  eenheid,  sterk  politiek  leiderschap  en
corporatieve ordening. Maar er waren ook verschillen. De NSB wekte de indruk van een nette, degelijke partij;
het politieke concept was nog vaag, de vorm sprak aan, strak in stijl en organisatievorm, offensieve methodes en

98



een eigen symboliek met vlaggen, insignes en uniformen. Vooral in intellectuele kringen gaven velen, overigens
geen  fascisten  of  nationaalsocialisten,  deze  bewegingen  tot  op  zekere  hoogte  gelijk  in  hun  kritiek  op  de
democratie. De ontevredenheid over de slapheid van de regeringen in de crisisjaren, de afkeer van de socialisten
en de angst voor het uit het oosten aanstormende communisme waren voor velen drijfveren om de ideeën van de
nationaal-socialisten te omarmen. Ook Jan van Heek stond afwijzend tegenover ‘de anti-nationale richting die
wij hier in de jaren 1918-1935 insloegen’. Daarom voelde ook hij, net als duizenden andere Nederlanders, voor
‘de nationaalsocialistische ideeën in Nederland, die voor onze vaderlandsche waarden en tradities
opkwamen’, zoals hij in de oorlogsjaren zou schrijven. Het was zijn verklaring voor de in hedendaagse ogen
‘onbegrijpelijk  schijnende  welwillendheid’  waarmee  velen  in  het  begin  van  de  jaren  dertig  het  nationaal-
socialisme bekeken. Een rol speelde hierbij ook dat de crisis werd gezien als het bankroet van het economisch
liberalisme,  blijkens  de  ideeën  van  velen  over  protectionistische  handelspolitiek,  arbeidsdienstplicht  en
beperking van eigendomsrechten in het belang van de gemeenschap. De media speelden een belangrijke rol. Van
Vree  stelt  dat  de systematische beeldvorming door de pers  in belangrijke  mate bijdroeg aan de houding en
opvatting van de lezers. ‘Van de uniformiteit en voortdurende herhaling van waarde-geladen uitspraken over een
fenomeen dat buiten de directe levenssfeer van de lezers ligt, door een medium dat vrijwel een monopoliepositie
bezit en waarmee het publiek zich politiek of levensbeschouwelijk gezien kan identificeren, gaat in potentie een
krachtige invloed uit op het denken en gedrag van dat publiek, zeker in tijden van spanning en crisis.
Toen Hitler op 14 september 1930 bij de verkiezingen voor de Rijksdag 6,4 miljoen stemmen
kreeg en zijn NSDAP met 107 van de 577 zetels de tweede partij in Duitsland werd, was het katholieke dagblad
De Tijd het eens met Hitler, toen hij verklaarde dat de ingezette strijd tegen het marxisme een strijd was op leven
en dood. De antirevolutionaire Standaard vond het begrijpelijk dat in een land als Duitsland, waar ‘dit verfoeilijk
communisme’  al  miljoenen  in  de  macht  had,  van  de  overheid  krachtig  optreden  werd  geëist.  De  Nieuwe
Rotterdamse Courant en het Algemeen Handelsblad waren ervan overtuigd dat de ministers Papen en Hugenberg
de Führer in toom zouden houden. Volgens de NRC had Hitler tot nu toe weinig doortastendheid getoond. Toen
Hitler er in slaagde binnen korte tijd het aantal werklozen sterk terug te dringen en de levensstandaard weer op
het peil van vóór de crisis van 1929 te
brengen, groeide ook in Nederland de sympathie voor de daadkracht van de nieuwe orde in Duitsland.

Jan van Heek had de ontwikkelingen in Duitsland voelen aankomen. De jaren na de ineenstorting van het Duitse
Rijk in 1918 waren volgens hem verschrikkelijker geweest dan
de oorlog zelf. ‘Alles scheen figuurlijk gesproken in puin te zijn gevallen, van de vroeger voorbeeldige orde en
regelmaat  was  niets  over.’  De oorzaak  van  de  grote  ellende  was  in  zijn  ogen  het  Verdrag  van  Versailles.
‘Verzoening was een beter einde geweest dan knechting.’ Van Heek volgde in zijn dagboek de ontwikkelingen
in Duitsland op de voet. Hitler’s naam komt het eerst voor op 29 februari 1932, wanneer hij vooruitblikt naar de
Duitse presidentsverkiezingen op 13 maart. Van Heek verwachtte dat de strijd ging tussen Hitler en
de 84-jarige Paul von Hindenburg, die volgens velen een hartgrondige hekel had aan Hitler en die ‘de gematigde
elementen’ wel achter zich zou scharen. Van Heek kreeg gelijk, Von Hindenburg behaalde in de eerste ronde nét
geen meerderheid: ruim achttien miljoen stemmen, bijna vijftig procent, Hitler elf miljoen. In de tweede ronde
won het monsterverbond van sociaal-democraten en middenpartijen het van Hitler, maar dat stopte het proces
van radicalisering niet. Op 10 september 1932 schreef Van Heek: ‘De wereld zal m.i. moeten rekening houden
met  een  in  de  toekomst  weder  sterk  Duitschland  hetwelk  zich  ontworsteld  heeft  aan  jarenlange  ellende  en
verdrukking (want daarvoor waren het sociaal-democraten die de dienst uitmaakten).  Het zal een zegen zijn
wanneer dit volk als een dam en beveiliging staat tusschen Rusland en het moreel en actueel verzwakte West-
Europa.’ Op 30 januari 1933 benoemde president Hindenburg Hitler tot rijkskanselier. Deze gebeurtenis moest
wel  als  een  historisch  moment  in  Duitsland  worden  beschouwd,  meende  Van  Heek,  evenals  vele  andere
Nederlanders. Hitler streed immers tegen het communisme dat zo’n grote bedreiging vormde voor het westen.
Van Heek verwachtte  dat  Hitler  wel  zou intomen,  wanneer  hij  regeringsmacht  had.  De dictatuur wezen de
meeste Duitsers af, terwijl confessionele kringen zich keerden tegen Hitler’s kerkelijke politiek. Als de nationale
stroming in Duitsland in goede banen was te leiden, zou dat niet alleen voor dat land een zegen zijn, maar voor
Europa en de hele wereld. Dat zou kunnen wanneer de nationaalsocialisten er tevreden mee zouden zijn dat niet
alles wat ze wilden gerealiseerd kon worden. Toen op 1 februari de Rijksdag werd ontbonden, vond Jan dat een
gedurfd besluit omdat nu de dictatuur dreigde. Maar als de nationale partijen, waaronder de nationaal-socialisten,
de verkiezingen nu of later zouden verliezen, zag het er voor Europa donker uit.

Jan  van  Heek  had  in  Enschede  een  goede  vriend,  de  bijna  tien  jaar  jongere  mr.dr.  G.A.  (Gerrit-Albertus)
Lasonder, die een verwoed aanhanger was van het nationaal-socialisme. Ze kenden elkaar onder meer van de
Oudheidkamer Twente. Lasonder was van 1928 tot 1940 lid van het bestuur en tussen 1930 en 1932 secretaris.
Hij was de zoon en enig kind van een zeer vermogende grootgrondbezitter, opgeleid tot jurist en gepromoveerd
tot doctor in de Staatswetenschappen. Tussen 1913 en 1919 was hij lid geweest  van Provinciale Staten van
Overijssel en ook wethouder van Enschede voor de Liberale Staatspartij, een deftige conservatief-liberale partij .
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In Usselo bezat hij tien boerderijen die hij aan de boeren verpachtte. Lasonder zag het communisme als hét grote
gevaar voor de beschaving; alleen Hitler kon dat gevaar keren. Huishoudster Jenny van de familie Lasonder
vertelde in 1986 aan Elma Verhey, redactrice van Vrij Nederland: 

 ‘Meneer Lasonder kreeg bezoek van Jan van Heek, de textielbaron. Gerrit-Albertus, zei die, we moeten ons voor
de  zaak  van  Mussert  gaan  interesseren.  Meneer  vond  dat  rijken  zich  helemaal  niet  met  politiek  moesten
bezighouden. We hadden zelfs geen radio in huis. Maar meneer Van Heek wist meneer Lasonder te overtuigen
dat het gevaar van het communisme dreigde.’ Er kwamen in de eerste jaren dertig buiten Jan van Heek meer
Twentse textielfabrikanten bij Lasonder thuis. Allen vreesden ze het naderende communisme. De huishoudster:
‘Er kwamen ook steeds meer NSB-kopstukken bij ons over de vloer. In de villa werden geheime vergaderingen
gehouden. Al vanaf 1934 zat Mussert bij ons in de salon. […] Ik hoor het Van Geelkerken nog zeggen: heren, als
u de hak van het communisme op uw strot voelt, dan zult u smeken en bidden om het nationaal-socialisme.
Meneer was daar zo bang voor, voor de communisten: als die komen, nemen ze m’n geld en m’n leven. Komen
de nationaalsocialisten, behoud ik het leven, Jenny.’ In de stad bleken velen de NSB te steunen.
In  mei  1933  kreeg  Enschede  een  afdeling  van  de  NSB.  Op  12  februari  1935  hield  de  beweging  een
propagandavergadering  in  Café  Lippinkhof  aan  de  Haaksbergerstraat,  negenhonderd  stadgenoten  kwamen
luisteren. Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in 1935 behaalde de NSB landelijk 7,9 procent van de
stemmen, in Enschede was dat zelfs 11,34 procent: 4.465 stemmen. Maar geleidelijk liep de interesse voor het
nationaal-socialisme in de stad terug: bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1939 kreeg de NSB 2.014 stemmen.

 ‘Wij leven in een bewogen wereld’, schreef Jan van Heek op 5 maart 1933 aan zijn dochter Aurelia, die in
Lausanne studeerde. Diezelfde dag werden in Duitsland verkiezingen gehouden. Jan hoopte dat de nationale
partijen (de nationaal-socialisten en de nationalisten)
zouden winnen, want zij vochten ook voor Nederland tegen het communisme. De nationaalsocialisten wonnen
inderdaad de verkiezingen. Tubantia meldde de volgende dag dat zij met de Duitsch-Nationalen de meerderheid
hadden. In de uitslag, die de krant in een extra bulletin presenteerde, maakte Jan met potlood een staatje, waaruit
bleek dat de sociaal-democraten en de communisten samen 22 zetels hadden verloren. In de nieuwe Rijksdag
kregen de nationaalsocialisten en de Duitsch-Nationalen samen 340 van de 648 zetels. Van Heek dacht – zo
schreef hij ook aan zijn dochter – dat de handhaving van het gezag en de strijd tegen het marxisme ook een
belangrijke rol zouden spelen bij de verkiezingen in april in Nederland. Het gebeuren met De Zeven Provinciën
had een omslag in de publieke opinie tot gevolg en dat was in deze tijd nodig. In de eerste week van februari was
een deel van de bemanning van het pantserschip, dat in die tijd dienst deed als oefenschip voor de marine, aan
het muiten geslagen, tijdens een oponthoud voor de kust van Atjeh. Het schip was overgenomen uit protest tegen
de kortingen op de salarissen van het marinepersoneel.  Colijn, fractievoorzitter  van de ARP, vond dat  deze
insubordinatie  de  kop  moest  worden  ingedrukt.  In  een  vraaggesprek  met  de  liberale  krant  Het  Vaderland
verklaarde hij dat die muiterij moest worden onderdrukt, desnoods door het schip ‘met een torpedo naar den
bodem van den Oceaan te zenden’. Enkele dagen later werd de actie met geweld beëindigd; een bom uit een
vliegtuig trof het schip, eigenlijk per ongeluk, want de bedoeling was de bom vóór de boeg van het schip te
gooien. Er kwamen 23 bemanningsleden om, de overige opvarenden gaven zich over. Van Heek meldde de
ontknoping in zijn dagboek. ‘Het goed voorbereide en gedecideerde ingrijpen der Regeering in deze moet van
vérstrekkende  gevolgen  zijn.  Het  gezag  is  gehandhaafd,  en  voor  Nederland  en  zijne  koloniën  is  dat  van
onberekenbaar nut. Een daad was noodig, en die is ten uitvoer gebracht. De muiterij op de Zeven Provinciën is
een  “blessing in  disguise”  geworden.’  Colijn  zette  tijdens  de  kort  hierna  gehouden  verkiezingen  het  thema
gezagshandhaving centraal. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in het voorjaar van 1933 won de ARP
twee zetels, vooral omdat lijstaanvoerder Colijn werd gezien als de man van orde en gezag. De NSB nam niet
aan de verkiezingen deel, maar groeide langzamerhand in Nederland wel uit tot een grote beweging. Woonden
duizend leden de eerste landdag in 1933 bij, een jaar later waren het er twintigduizend. De NSB vond haar
aanhang niet alleen onder de traditioneel zwevende groepen als de vrijzinnige burgerij en de middenstand, maar
ook onder katholieken, orthodox protestanten en zelfs in geringe mate onder socialisten en communisten. Van
Heek verwachtte veel van de nieuwe regering onder leiding van Colijn. Het was hoog tijd dat er in Nederland
weer eens werd geregeerd.

Ondanks zijn aanvankelijke waardering voor het nationaal-socialisme kwam bij Van Heek geleidelijk een zekere
afkeer naar voren, niet eens zozeer tegen het nationaal-socialisme als beweging, maar tegen de nazi’s die hun
macht misbruikten, vooral tegenover de joden. Dat ze
de communisten stevig aanpakten, vond hij begrijpelijk. Het was immers een strijd op leven
en dood. Maar met name het optreden tegen de joden keurde Van Heek af. ‘Daarin gaat men
veel te ver, of liever: daarin wordt te veel toegelaten’, schreef hij op 12 maart 1933 in zijn dagboek. Twee weken
later nuanceerde hij zijn mening, omdat hij sterk het gevoel had dat de
kritiek over het optreden van de Duitsers tegen de joden sterk overdreven was en dat de nazi’s
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– na enkele afschuwelijke excessen – gematigder werden. Maar dat ze de communisten stevig
aanpakten en opruimden, was zeker verdedigbaar en terecht. Van Heek bleef vertrouwen houden in Hitler. Hij
had  gelezen  wat  de  Reichskanzler  had  gezegd  bij  de  opening  van  de  Rijksdag,  die  bijeenkwam  in  de
Garnisonskirche in Potzdam – het Rijksdaggebouw was zwaar beschadigd, nadat Marinus van der Lubbe het op
27  februari  in  brand  had  gestoken.  Duitsland  stond  inderdaad  aan  een  nieuw begin:  ‘Het  volk  heeft  eene
verjonging ondergaan.’
Maar hij vroeg zich wel af of het grote enthousiasme en het vertrouwen in de jeugd waren opgewassen tegen de
ontzaglijke moeilijkheden waartegenover land en volk zich zagen geplaatst. De tijd zou het moeten uitwijzen.
Hitler begon vrijwel meteen na zijn verkiezingszege met zijn antisemitisch beleid. In 1933 al kondigde hij een
economische boycot  af tegen de joden, een maatregel  die allerwegen in het buitenland afgrijzen opriep. De
weerstand in Duitsland en daarbuiten was zo fel dat hij de volgende dag de maatregel ongedaan maakte. Maar de
invloed van de joden in de bankwereld, in de rechtspraak, de gezondheidsdiensten en de openbare betrekkingen
was inmiddels al sterk teruggebracht. Ondanks de excessen in Duitsland bleef Van Heek in Hitler geloven. Hij
vermoedde dat alle extreme uitingen van het nationaal-socialisme indruisten tegen Hitler’s wil en geloofde dat
wanneer de Duitsers hem zouden gehoorzamen er een periode van grotere rust zou komen. Daarvoor stond de
‘groote ordelievendheid van het Duitsche volk’ garant. Hij vond het verheugend dat de nazi’s in Duitsland aan
het  marxisme  ‘een  doodelijken  slag’  hadden  toegebracht  en  het  falen  van  het  internationalisme  deed  hem
evenveel deugd.

‘Internationalisme moet wortelen in nationalisme, in nationaal voelen en denken, en den wil
tot instandhouding van het eigen erf, land en historisch bezit. […] Doch het naar een model
willen vormen der samenleving naar Marxistischen geest, dat internationalisme kan slechts
verder gelijk zijn en tot teleurstelling leiden. Ieder volk is een voortbrengsel van eigen bodem,
klimaat en historie, waaraan geen geweld aangedaan mag worden.’ In de eerste helft van 1934 begonnen Van
Heek’s vertrouwen en geloof in de beloofde heilstaat van Hitler te wankelen. Op 3 februari meldde hij nog dat
het regiem van Hitler in het eerste jaar van zijn bestaan in Duitsland sterk aan prestige had gewonnen. Duidelijk
was  voor  hem  dat  ‘een  man  van  buitengewoon  kaliber’  Duitsland  leidde  en  belangrijke  maatschappelijke
vernieuwingen doorvoerde. Maar de brute ‘Nacht van de lange messen’, 30 juni 1934, bracht Van Heek tot
andere ideeën.  In  die nacht werden de topmannen van de Sturmabteiling (SA) op bevel van Hitler gedood,
zogenaamd omdat ze een staatsgreep wilden plegen. Van Heek deelde de kritiek op de SA, die volgens hem
geleid  werd  door  ‘bolsjewistisch  georiënteerde  individuen.  […] Hun beweging  was  veldwinnend.  Zij  werd
aanmatigend en terroriserend en een plaag voor het land.’ Maar het zat hem dwars dat er bij de staatsgreep
zonder enige vorm van proces veel mensen werden doorgeschoten. Het bleken voorlopig de laatste woorden die
hij in zijn dagboek aan Hitler en zijn beweging wijdde.

Het barbarisme en het zich sterk ontwikkelende antisemitisme van Duitslands Führer zullen
Van Heek tot andere gedachten hebben gebracht. Maar hij las nog wel Volk en Vaderland, het
weekblad van de NSB, evenals andere nazistische publicaties; een deel er van is in het najaar
van 2006 op de zolder in Huis Bergh aangetroffen. In het persoonlijke archief van Jan van Heek bevindt zich een
brochure met het strijdlied van de NSB: ‘Trekt op ten strijd, schaart U
in  onze  rijen,  de  vanen  hoog  voor  vrijheid  en  voor  recht.’32  In  de  zomer  van  1934 zond  Van  Heek  een
exemplaar van Volk en Vaderland aan zijn zoon Jan jr., die met vakantie was in het
huis Duinroos van tante Bertha Jordaan in Bergen. Jan jr. bedankte zijn vader in een brief van 24 juli 1934
hartelijk en meldde dat hij samen met broer Arnold een week op kamp ging, een jongenskamp van de NCSV
(Nederlandsche Christelijke Studenten Vereeniging).  Op de achterzijde van de enveloppe was een sluitzegel
geplakt, met in rood-wit-zwart de aansporing:
Hou Zee NSB. Op 3 februari 1934 had Van Heek geconstateerd dat in Nederland het nationaalsocialisme sterk
groeiende was.  Die dag bestond het  Hitlerbewind in Duitsland een jaar:  ‘….dit  bewind dat  een reusachtige
ommekeer in Duitschland heeft gebracht, waarvan de
gevolgen zich door de geheele wereld doen gevoelen. Vanwaar zou men in ons land de durf hebben verkregen
van een vaste lijn tegenover het Marxisme? Het is alleen mogelijk geworden door een na den in Duitschland
geleverden veldslag tegen datzelfde Marxisme. […] Niet alleen dat  de roodgetinte partijen sterk in aanhang
hebben verloren, hun tegenstanders hebben moed gevat en durven zich te uiten.’ Het is opmerkelijk dat deze
notitie in zijn dagboek voorlopig de laatste was over de ontwikkelingen in Duitsland. Kennelijk vroegen de
problemen in de textielindustrie alle tijd en aandacht.  In  de zomer van 1935 constateerde  hij  wel  dat  er  in
Duitsland grote economische en interne problemen waren en dat het optreden tegen de joden het land ‘naar
binnen  en  naar  buiten  groot  nadeel’  berokkende.  Pas  in  het  begin  van  1938  vormde  Duitsland  weer  een
belangrijk onderwerp in zijn dagboek. Op 2 februari 1938 meldde hij de Anschluss van Oostenrijk. Duidelijk
was dat alleen het antisemitisme van de nationaal-socialisten zijn waardering voor het anticommunisme inperkte.
Op 28 september 1938 geloofde Van Heek nog niet ‘in een grooten oorlog’ en zocht nog steeds rechtvaardiging
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voor het optreden van Duitsland in het vredesverdrag van Versailles.  Vrijdagmorgen 30 september kon Van
Heek  zijn  vreugde  nauwelijks  bedwingen.  In  zijn  dagboek  noteerde  hij  dat  het  gisteren  –  bij  bedoelde  de
afgelopen nacht – een ‘groote historische dag’ was geweest. Die nacht was namelijk het Verdrag van Munchen
getekend.  Frankrijk,  het  Verenigd  Koninkrijk,  Duitsland  en  Italië  besloten  de  agressieve  annexatie  van  het
Tsjechische Sudetenland door de Duitsers te accepteren: ‘Zoo kan er uit deze angstige dagen, waarin Europa aan
den  rand  van  den  afgrond  heeft  gestaan,  veel  goeds  voortkomen.’  Maar  ruim  een  maand  later  kwam  de
ommekeer. Vol afschuw schrijft hij in zijn dagboek over de Reichskristallnacht van 9 op 10 november 1938. In
heel  Duitsland  vond  een  progrom,  een  jodenmoord  plaats,  waarbij  nazi’s  236  mensen  vermoordden,  177
synagogen  in  brand  staken,  7.500  winkels  van  joodse  eigena  en  plunderden  en  verwoestten,  en  huizen,
ziekenhuizen, scholen en begraafplaatsen bekladden. Het nationaal-socialisme had zich volgens Van Heek van
zijn slechtste kant doen zien. En dat niet alleen: de uitlatingen van Hitler ‘moeten iedereen tegen de borst stuiten,
zij  beloven  weinig goeds  voor  de  toekomst’.  Het  ooit  zo gedisciplineerde  Duitsland was  veranderd  in  een
despotische staat. De jodenmoord had Jan van Heek de ogen geopend.

Pas een jaar later kwamen in het dagboek de eerste verhalen weer op papier, over de naderende en kennelijk
onontkoombare  oorlog.  De  avond  vóór  de  oorlog  uitbrak,  op  1  september  1939  toen  de  Duitsers  Polen
binnenvielen, luidden de berichten al verontrustend,
de meldingen in de ochtenduren lieten geen ruimte meer voor twijfel: de oorlog was begonnen. Rondom Huis
Bergh  was  het  stil  geworden,  het  drukke  zomerbezoek  was  voorbij,  voetgangers,  wielrijders,  kampeerders,
bussen, auto’s waren verdwenen. Herinneringen aan de eerste augustusdagen 1914 kwamen boven. Militairen
hadden alle bruggen en wegen in het oosten afgezet. ‘Ernstige rust heerscht in Nederland. In Duitschland is die
ernst nog grooter. Te velen herinneren zich de jaren 1914-1918.’ Maar op die eerste septemberdag in 1939 zag
Jan  van  Heek  ondanks  de  oorlogsdreiging  gelukkig  nog  de  schoonheid  van  zijn  omgeving.  Zoals  Johan
Huizinga, die aan de vooravond van de oorlog zou schrijven, ‘dat het zingen van die merel, of die boschrand in
de verte, belangrijker zijn dan het donderende en krijschende geweld van de
wereldpolitiek’.  ‘Prachtig  in  een  lichten  nevel  waarboven  de  zon  scheen,  lag  gisteren  en  ligt  heden  het
Betuwsche en Geldersche landschap in serene rust uitgestrekt. De zomeroogsten zijn prachtig binnengekomen,
maar nog ligt een gouden glans over heuvels en landerijen. Elders zullen reeds de kanonnen dreunen en de
bommenwerpers hun werk verrichten. Een heerlijke Augustusmaand ligt ondanks alle spanningen achter ons.
Het lot van Europa en van de geheele toekomst hangt nu in de weegschaal’ Op 3 september 1939 legde Van
Heek in zijn dagboek vast, dat Engeland sinds elf uur die morgen in oorlog was met de Duitsers. Het bericht
bereikte hem, toen hij met zijn broers en zussen in het Van Heekhuis in Enschede was. De volgende dag kwam
de oorlogsverklaring van de Fransen. De eerste berichten luidden ’s ochtends dat een vliegtuigeskader in de
afgelopen nacht over Enschede naar Groningen was gevlogen, de nationaliteit was onbekend. Op 5 september
bracht Van Heek ‘bij wijze van afscheid’ een bezoek aan familieleden en bekenden in Ahaus en Gronau. De
stemming was gedeprimeerd, niemand verlangde naar een herhaling van 1914-1918. Het Westfaalse platteland
bood ook een wat onwezenlijke aanblik, het was alom stil, op de uitgestrekte essen was niemand aan het werk.
Honderden kilometers oostwaarts werd Polen in zes weken onder de voet gelopen en vernietigd. Op 10 mei 1940
vielen de Duitsers Nederland,  België en Luxemburg binnen. In  november 1942, toen Jan van Heek ‘eenige
herinneringen uit het wereldgebeuren van onzen tijd’ opschreef,  tekende hij Hitler als de man, die veel had
kunnen betekenen, maar eigen successen had afgebroken. ‘Hij heeft alle elementen in het Duitsche volk die zich
vernederd  voelden,  alle  desperado’s  en  mislukkelingen  tot  zich  weten  te  trekken  en  deze  uiteenloopende
elementen  weten  te  vereenigen.’  Hitler  en  de  zijnen  bleken  in  staat  een  dam  op  te  werpen  tegen  het
bolsjewistische gevaar, dat heel Europa bedreigde. Had hij het daarbij gelaten, dan was hij volgens Van Heek
een zegen voor zijn land en misschien voor Europa geworden. Hitler was echter een geheel andere man gebleken
dan hij zich had voorgedaan.  Hij had het  land in de oorlog gevoerd,  andersdenkenden opgesloten, de joden
uitgemoord in zich tegen de godsdienst  gekeerd.  Zijn regime was ontaard door leugens,  bedrog,  diefstal  en
terreur. ‘Ik ben overtuigd dat hij zijn land te gronde zal richten.’

In 1932 kwam het eerste  nummer uit  van het Twents-Munsterlandse tijdschrift  Noaberschopp.  Het was een
uitgave van de Duits-Nederlandse Vereniging, die als doel had: ‘de vriendschappelijke en nabuurschappelijke
betrekkingen  aan  beide  zijden  der  grenzen  versterken,  gemeenschappelijk  cultuurgoed  in  stand  houden  en
verdiepen, de waardevolle karakteristieke eigenaardigheden van de ene streek aan de andere bekend maken en
den blik over den grenzen verruimen’. Ook wilde de vereniging de contacten tussen de inwoners van Westfalen
en Twente intensiveren. Veel artikelen bezongen de schoonheid en charme van de steden, dorpen en regio’s en
lokten streekbewoners. Blad en vereniging wilden een brug slaan: ‘Dütt Blatt, de Noaberschopp, sall Brüggen
bauen tüsken Ju en uns’, tussen volken die in wezen niet verschilden, maar die door de grens waren gescheiden.
De artikelen waren geschreven in het Nederlands, het Duits, en de beide streektalen. Jan van Heek was één van
de Twentse bestuurders, in zijn kwaliteit als directeur van het Rijksmuseum Twente, evenals zijn conservator Ko
van Deinse, die voorzitter werd van de Nederlandse afdeling van de DNV.
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Vanaf 1936 schreef Noaberschopp waarderend over het nationaal-socialisme en Der Führer:
‘Grosse Einsicht, idealer Opfergeist, unentwegter Glaube an den Führer und sein Volk sowie der sprichwörtlich
feste Lebens- un Arbeitswille geben dem schaffenden Menschen an der Grenze hier die Kraft, die Verhältnisse
zu  beherrschen  und  dem  Fortschritt  unermüdlich  weitere  Wege  zu  bahnen.’  Maar  geleidelijk  gingen  de
Nederlanders  de  ogen  open.  In  het  juninummer  van  1938  was  voor  het  eerst  een  hakenkruis  te  zien.  De
Nederlanders hadden nog weinig interesse om in het blad te publiceren. In 1939 verscheen het laatste nummer.

Tijd om te tekenen was er de jaren twintig nauwelijks geweest. Jan, de zestig naderend, had
zijn schetsboeken zelden opengeslagen, andere zaken vroegen eerder aandacht. Het lijkt alsof
hij vanaf 1930 de schade wilde inhalen, want in de jaren tot de oorlog vulde hij veertien schetsboeken, met
vooral  tekeningen die hij  op zijn reizen maakte.  Regelmatig ging hij  met zijn tekenkoffertje  op stap om in
Twente, de Achterhoek en in de Duitse grensgebieden tussen
Bentheim en Kleef landschappen en uiteraard vooral middeleeuwse monumenten te tekenen.
Jan van Heek behoorde in die jaren tot de vooraanstaande kunstenaars in Twente, een groep
van voornamelijk leeftijdsgenoten die op streekniveau schilderden, tekenden en etsten. Geen
namen die expositiezalen van musea haalden, eerder liefhebbers die in Twente landschappen,
gebouwen en mensen vereeuwigden: Gerard Krol, Jan Harm Weyns, Jaap en Fedor van Kregten, Bart Henri
Bolink en Wils Broggen. Twee jongeren traden later op de voorgrond, de
Almelose architect en tekenaar Jan Jans en de Enschedeër Gerard van Haeften. Jan Jans (1893-1963) vestigde
zich na studies in Zwolle en Amsterdam als architect in zijn geboortestad Almelo. Opgeleid bij onder anderen
H.P. Berlage, modernist, maar met een uitgesproken interesse in de regionale bouwkunst in het Saksische land,
voelde hij zich geroepen – uit nostalgische overwegingen maar ook om ideeën te bewaren voor zijn eigen werk –
met  zijn  tekenpen het  verleden  van de streek  vast  te  leggen.  Het  waren  de jaren  waarin  industrialisatie  en
modernisering niet  alleen voor het  platteland in  Twente en Westfalen  een bedreiging vormden,  maar  velen
vreesden ook voor de regionale cultuur. Jan van Heek had Jans goed leren kennen tijdens hun samenwerking bij
de opbouw van de boerderij Groot Bavel bij het Rijksmuseum, waar Jans de leiding had. Van Heek was een
groot bewonderaar van zijn werk.

Jan Jans (1893-1963),  de Almelose architect,  en Jan van Heek kenden elkaar  goed,  beiden waren  vaardige
tekenaars.  Jans,  die  vooral  oude boerderijen  in  Oost-Nederland  tekende,  was één van de inzenders  voor de
tentoonstelling  van  Twentse  schilderkunst,  die  van  18  november  tot  en  met  10  december  1933  in  het
Rijksmuseum Twenthe werd gehouden. Twee zusters van Jan van Heek, Bertha en Auguste, hadden ook werk
ingezonden. Opvallend afwezige was Van Heek zelf, die zijn tekeningen nooit in het openbaar toonde. In 1934
exposeerde Jans op de Heemkundetentoonstelling in Amsterdam honderd tekeningen. In hetzelfde jaar had hij
ook  een  tentoonstelling  in  het  Rijksmuseum  Twenthe,  waar  vierhonderd  van  zijn  totaal  van  zeshonderd
tekeningen waren te zien. Jan van Heek sprak bij de vernissage zijn warme waardering uit voor het werk van zijn
streekgenoot. Toen Van Heek hoorde dat de Almeloër
in financiële problemen was gekomen door de crisis en zijn wat slordige boekhouding, kocht hij 350 tekeningen,
die hij permanent in het museum wilde exposeren. In 1936 schonk Van Heek de collectie aan de Oudheidkamer
Twente. ‘Het is niet slechts het pittoreske, dat het oog van den teekenaar vasthield, het zijn ook de constructieve
vormen, die hem als architect boeiden. De teekeningen toonen zoowel de eigenschappen van den kunstenaar als
van den bouwkundige en bezitten daardoor dubbele waarde. De zich zoo zeer bij het landschap van Twenthe
aanpassende  boerderijen  en  schuren,  de  vroegere  schaapskooien,  de  dorpsgezichten,  gevels,  torens  en
havezathen, zij spreken vooral tot de ouderen onzer. Heel veel van het door potloodstift vastgelegde is reeds
verdwenen of verdwijnt nog dagelijks.’

De Almelose kunstenaar had grote invloed op de Enschedese grafische ontwerper en tekenaar
Gerard P.J. van Haeften (1895-1951), die zijn kunstzinnige loopbaan te danken had aan Jan
van Heek. Van Haeften was geen Twent van geboorte; toen hij negen was, waren zijn ouders
vanuit Nieuwerkerk aan de IJssel naar Lonneker verhuisd. Na zijn schooljaren kreeg Gerard,
al een verwoed tekenaar, een baan als leerling-wever bij Rigtersbleek. Toen hij zeventien was,
overkwam hem een ongeluk in de fabriek, waardoor hij drie vingers van de rechterhand moest
missen. In het ziekenhuis Ziekenzorg, waar hij behandeld werd door de chirurg dr. B. Nierstrasz, tekende hij het
gebouw. De arts mocht de tekening meenemen, die hij Jan van Heek liet zien. Hij vroeg Jan of hij zijn jonge
werknemer niet kon helpen. Gerard wilde graag
in Amsterdam een tekenopleiding volgen, maar zijn vooropleiding was te gering – een hbsdiploma was vereist.
Van  Heek  wendde  zijn  invloed  aan  bij  de  directeur  van  de  Rijksnormaalleerschool,  die  Gerard  ontheffing
verleende. In de avonduren volgde de jongeman de hbs-opleiding en overdag kreeg hij tekenlessen, waarbij hij
zich specialiseerde in heraldisch tekenen. Na vier jaar keerde Gerard met twee diploma’s en de bevoegdheid
anderen op te leiden voor de l.o.-acte tekenen uit Amsterdam terug naar Enschede, op zoek naar werk en een

103



toekomst. Van Haeften ontwikkelde zich tot één van de betere grafische ontwerpers in Twente. Via Jan van Heek
en diens collega’s kreeg hij tal van opdrachten. In het Natuurhistorisch Museum ontwierp en vervaardigde hij
een geologische tijdtafel, een lange tekening op een zaalwand, die later bij verbouwingen verloren is gegaan. In
het Rijksmuseum Twenthe werkte hij vooral voor de Oudheidkamer Twente. Al was hij dan geen Tukker van
origine, de archeologie en historie van de streek boeiden hem. Met enige leerlingen maakte hij een maquette van
een grafheuvel uit Mander en vaak werd hij betrokken bij opgravingen om
plattegronden en doorsneden te tekenen. Af en toe ging hij op stap met Jan Jans, vooral om
oude boerderijen te tekenen. Hun liefde voor het platteland en de bouwkunst brachten hen
samen. Enschedeërs kenden Van Haeften vooral van de diploma’s, getuigschriften en jubileumoorkonden die hij
voor veel fabrikanten tekende, om uit te reiken aan jubilerende, verdienstelijke of vertrekkende werknemers.

Van Haeften was ook een gewaardeerde en geliefde tekenleraar voor veel jongeren. Oudleerlingen vonden hem
charmant,  sympathiek,  rustig,  gemakkelijk  in  de  omgang,  onderscheid  tussen  rangen  en  standen  was  hem
vreemd. Als een directeur van een textielfabriek onder zijn werknemers een tekentalent ontdekte, stuurde hij hem
of haar door naar Gerard van Haeften. Bij hem volgden ze een opleiding tot dessinateur: iemand die patronen
voor  textielstoffen  ontwerpt  en  tekent.  Van  Haeften  gaf  ook les  aan  de  Fabrieksschool,  waar  hij  de  jonge
textielarbeiders  aan  het  tekenen zette.  In  het  begin  van  de jaren  dertig  begon  hij  tekenlessen  te  geven  aan
particulieren,  vooral  kinderen  met  aanleg  uit  de  betere  kringen.  Veel  fabrikantenkinderen  kwamen  bij  Van
Haeften op les, in het Rijksmuseum Twenthe of op locatie in Enschede en de Twentse en Duitse omgeving, om
een oude molen, een kasteel, een kerk of een landschap te tekenen. Jan van Heek hoopte dat zijn kinderen iets
van zijn eigen tekentalent hadden meegekregen. Zijn zoons Goderd en Jan volgden vanaf eind 1932 lessen bij
Van Haeften.  In  hun klasje  zat  Herman Mos, de zoon van directeur  ir.  H.G.  Mos van Gemeentewerken  in
Enschede. Regelmatig trok Van Haeften met zijn leerlingen naar buiten. Zo ging in november 1933, op een gure
zaterdag, de volledige tekenklas op stap met de vader van Goderd en Jan. Hun reisdoel was Haus Welbergen,
tussen Ochtrup en Burgsteinfurt, een klein kasteel, een zogenoemde Wasserburg, waarvan er vele zijn in het
Münsterland. Het was eigendom van Jan van Heek’s zuster Bertha. ‘We waren er enkele malen geweest, maar ’t
geheel vertoonde zich verrassend nieuw, want de grote, bouwvallige schuur, die midden op ’t buitenplein stond,
was kort geleden afgebroken’, herinnerde Herman Mos zich. Toen in 1934 de grote vakantie net was begonnen,
op 14 juli,  nam Van Heek het  klasje mee naar  het  Duitse grensgebied,  achter  Oldenzaal  en Denekamp,  de
omgeving van Nordhorn. In Ülsen bekeken ze de Gölenkamp, bekend door de koepelgraven van volksstammen
die lang vóór de Germanen ons land bewoonden, vertelde Jan de kinderen, die met open mond luisterden. Gerard
van Haeften hielp de klas met de moeilijke tekening eerst wat op streek en maakte daarna zelf gauw nog een paar
schetsen. Een bijzondere dag beleefde de tekenles en bijna de hele familie Van Heek op 20 september 1934. Van
Heek, Van Haeften en de jongens van de tekenles gingen vooruit met de open Hudson van Jan, via Oldenzaal en
Ootmarsum naar het Duitse dorp Lage. Op het landgoed, nog steeds eigendom van de Stichting Twickel, staat
tegenwoordig een dubbele watermolen die zowel graan als olie kan malen; het is een oude molen die in de
dertiende eeuw al in geschriften werd genoemd. De jongens hadden vanaf de brug een schilderachtig gezicht op
de molenkolk en de oude watermolen. Terwijl  ze aan het tekenen waren,  arriveerde Annetje met de andere
kinderen. Samen genoten ze van een gezellige picknick. De jongens ploeterden wat in het water en Van Haeften
roeide met Goderd en Arnoldje in de vijver rond.

Op Hemelvaartsdag 1935 maakten Goderd,  Jan en Herman een kampeertocht  door de omgeving,  met  twee
skeltertentjes en wat kookgerei. Ze bezochten de ruïne van het Huis Brecklenkamp, een havezate die volgens
Herman Mos nog wel gerestaureerd kon worden, maar dan moest het wel snel gebeuren. Brecklenkamp, ook
eigendom van de baron van Twickel, evenals het nabijgelegen Lage, was ‘een troosteloos gebouw, al een eeuw
onbewoond en hopeloos verwaarloosd’. De jongens sprongen over de uitgedroogde gracht en namen binnen een
kijkje. De muren waren in slechte staat, de plafonds ingezakt, raamkozijnen met ruwe planken bespijkerd, op
verscheidene plaatsen zagen ze de pannen van het  dak. Twee grafzerken uit  het  begin der  veertiende eeuw
‘waren zo slecht verzorgd, dat we door een spleet de geraamten zagen liggen’,  aldus Herman Mos. Na deze
lugubere ontdekking verlieten de jongens de Brecklenkamp. In de nazomer van 1936, bij het begin van het
nieuwe  schooljaar,  moest  Jan  van  Heek  Gerard  van  Haeften  laten  weten,  dat  zijn  zoons  stopten  met  de
tekenlessen. Hun middelbare school vergde zoveel van de jongens, dat Jan het niet verantwoord achtte ze ‘van
den vrijen Zaterdagmiddag te berooven. […] Zij hebben van Uw onderwijs geprofiteerd en hoe dikwijls is –
wanneer ik de lessen kan bijwonen – dit een genoegen ook voor mij geweest.’

In het begin van de oorlog hoorde Jan van Heek dat de Mallumsche Molen in verval raakte. De molen ligt aan
een oude arm van de Berkel, tussen Haaksbergen en Eibergen, niet ver van het landgoed Lankheet dat na het
overlijden van vader Gerrit Jan van Heek het bezit werd van Jan’s broer Gerrit Jan jr.  Hij had er in het voorjaar
van  1941 in  de  Monumentencommissie  van  de  provincie  Gelderland  kennelijk  over  gesproken  en  wellicht
geopperd dat hij de molen wel wilde kopen. ‘Voor mijn part kan hij den molen cadeau krijgen’, was volgens de
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secretaris van de commissie het  antwoord van de watergraaf  van het  waterschap De Berkel.  Jan wilde zich
inzetten om de molen te behouden. Hij had geprobeerd Gerrit Jan te interesseren voor restauratie, die de eigenaar
was van de oude kasteelplaats ‘en als zoodanig Heer van Mallum’, maar zijn broer voelde er niets voor, want het
werd volgens hem een te  kostbare onderneming. Kort  daarna  liet  Van Heek een offerte  voor de restauratie
maken. Hij  wilde de molen,  waarvan  de geschiedenis  tot  diep in de middeleeuwen teruggaat,  herstellen  en
behouden. Maar wie kocht de molen, wie zou de restauratie betalen? Het werd een zaak van lange adem. Zijn
Haagse relatie mr. J.K. van der Haagen van het ministerie van OK&W bezocht de molen, op uitnodiging van
Van Heek. Van der Haagen schreef in oktober 1942 dat hij de molen ‘een buitengewoon interessant geval’ vond
en de molen lag ook op een aantrekkelijk punt. Hij wilde bij eventueel herstel toekenning van een rijkssubsidie
overwegen. Van Heek had inmiddels al voorgesteld, dat het verstandig zou zijn een stichting op te richten. Maar
de Tweede Oorlog zette een rem op alles en het duurde tot augustus 1948 voor de  Stichting de Mallumsche
Molen  een actie kon starten om gelden bijeen te brengen voor de restauratie. In het comité van aanbeveling
komen we twee keer de naam Van Heek tegen: Gerrit Jan is kennelijk van mening veranderd en J.H.A. van Heek
J.Hzn vertegenwoordigde zijn vader. Architect Jan Jans uit Almelo maakte het restauratieplan. Op 2 juli 1949
was het werk klaar, de Mallumsche Molen bleef behouden.

De oorlogswinters waren streng. In 1940 was er een Elfstedentocht verreden, evenals in 1941.
De eerste maanden van 1942 vroor het nog strenger dan de vorige winters en werd de tocht
weer verreden. Op 22 januari  vertrokken 970 wedstrijdrijders en 3.862 toertochtschaatsers  van de Zwette in
Leeuwarden. Goderd van Heek, negentien jaar, was één van hen. Na iets meer dan dertien uur schaatsen zag hij
om kwart voor acht ’s avonds Leeuwarden terug. Jan was trots op zijn zoon. ‘Hij heeft den ganschen tijd alleen
gereden. Een flinke prestatie.’ Nauwelijks was Goderd die avond terug in Enschede, toen om acht uur Engelse
vliegtuigen  boven  de  stad  cirkelden.  Anderhalf  uur  later  waren  veertien  brisantbommen  boven  de  stad
afgeworpen, tien in de bebouwde kom, vier in een aangrenzend weiland. Het was een vergissing. De piloot van
de Stirling dacht dat hij boven Münster vloog. Er vielen achtentwintig doden. De oorlog eiste ook slachtoffers in
Van Heek’s directe omgeving. In de dagbladen van
13 juli 1942 had de Duitse opperbevelhebber in Nederland Fr. Christiansen bekend gemaakt,
dat sabotagedaden zwaar zouden worden bestraft. Hij liet als waarschuwing een vrij groot aantal Nederlanders
als gijzelaar gevangen zetten. Wanneer ergens sabotage werd gepleegd,
zouden ze worden aangepakt: ‘Zij staan borg met hun leven.’ In Enschede nam de Gestapo
een aantal vooraanstaande stadgenoten gevangen, onder wie twee predikanten, enige kapelaans, advocaten en
textielfabrikanten. ‘Waar houdt de terreur op’, vroeg Jan zich af. Twee van deze gijzelaars, Jan Haantjes en
Jacobus van Veen, werden met een aantal andere
Nederlanders verantwoordelijk gesteld voor sabotagedaden en op 16 oktober in Woudenberg
gefusilleerd. Van Veen was een wever, tot de opheffing van de raad in september 1941 lid van
de gemeenteraad voor de Communistische Partij. Jan Haantjes was sinds 1939 voor de SDAP
wethouder van Sociale Zaken.

Op maandag 26 juli 1943 ontbood de Sicherheitspolizei Gerrit Jan van Heek. Vooraf was hij
al enkele keren ondervraagd, omdat de Duitsers hem verdachten van activiteiten die tegen de
bezettende macht waren gericht, zoals achteraf bleek. Hij keerde niet terug naar de Wigwam,
zijn villa aan de Boddenkampsingel in Enschede, maar werd direct gevangen genomen en de
volgende dag opgesloten in het Huis van Bewaring in Den Bosch. Raadsman mr. A.J. Ellens
had na overleg met Jan van Heek diezelfde dag nog contact met het hoofd van de Sicherheitspolizei in Enschede,
E.K.A. Schöber, om het transport naar Den Bosch te verhinderen, maar vergeefs. Jan en broer Arnold overlegden
donderdag 29 juli wat er moest gebeuren. Twee dagen eerder had op verzoek van hen beiden hun neef dr.ir.
Willy  van  Delden,  zoon van  zuster  Julia,  een  gesprek  gevoerd  met  Schöber,  die  hem met  alle  égards  had
ontvangen en verzekerde dat Gerrit Jan van Heek fatsoenlijk zou worden behandeld. Rustig afwachten, was het
advies.  Informatie  uit  Den Bosch leerde dat  Gerrit  Jan nog steeds niet  was verhoord. De reden waarom hij
gevangen was gezet, kon niet worden meegedeeld. Zijn zaak zou op 4 augustus in behandeling worden genomen.
Zorgen behoefden ze zich niet te maken, ‘Herr Van Heek ist gut aufgehoben’. Mr. Ellens had wel de indruk dat
Gerrit Jan ‘met grootere consideratie dan anderen’ werd behandeld. Hij had daar ook op aangedrongen, gezien
de zwakke gezondheid en de leeftijd van de gevangene, hij was 63. Om de zaak te versnellen schreef Jan van
Heek een brief naar dr. H. Piesbergen, kabinetschef van Reichskommissar Seyss-Inquart in Den Haag. ‘Was ihm
zu Lasten gelegt wird, ist uns und so weit ich weiss, ihm auch selbst unbekannt. Ich halte mich überzeugt, dass er
nichts getan hat was er nicht verantworten kann.’ Van Heek vroeg de hoge Duitse ambtenaar of de zaak zo snel
mogelijk kon worden afgerond. Daarop kreeg hij te horen, dat de zaak in behandeling was bij de SS en dat hij
bericht kreeg wanneer er nader was besloten. Gerrit Jan mocht elke veertien dagen vanuit zijn cel zijn familie
een brief schrijven, die uiteraard wel werd gecensureerd, evenals de brieven die hij van thuis, van Coob en de
twee dochters, ontving. Hij was opgesloten in een cel met weinig licht en ventilatie. Veel aanspraak had hij niet,
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ook niet bij het luchten, dat trouwens wel eens een dag werd overgeslagen. Hij kreeg een correcte behandeling.
Eten was er voldoende, hij kreeg zelfs meer dan zijn twee medegevangenen, had hij gemerkt. Horloge, pen en
kranten waren verboden, roken ook. Deze persoonlijke belevenissen schreef hij aan Coob en de kinderen, zijn
medewerkers van Rigtersbleek stuurde hij nog wat adviezen. ‘Wilt Dalenoord zeggen, dat hij niet meer mijnhout
verkoopen moet dan strikt noodzakelijk! In contract termijn van weghalen vastleggen met boetebepaling, als in
contract termijn zand. In overleg treden met Jan en Atje.’ Twee weken later adviseerde hij Coob paddestoelen te
gaan zoeken, het was er nu de tijd voor. Hij wist een goede plek: ‘Verleden jaar vond ik een massa in het groote
bosch bij Delden. Wanneer je naar het kleine meer wandelt en dan het fietspaadje neemt in n.w. richting naar
Hanna en Gerrit, kom je rechts aan een hol, even verder is het kasteel. Als je nu onder het hooge hout zoekt, vind
je schitterende stukjes.’ Op 8 september – ‘Overmorgen is het zes weken dat ik verhoord ben’ – kon hij het
thuisfront blij meedelen dat hij afgelopen zondag weer naar de kerk was geweest. ‘We zongen Ps. 42, Gez. 232:1
Gez.  300 A:1.  Erg plechtig.’Jan  van Heek had inmiddels  een  antwoord gekregen  van Piesbergen,  die hem
meedeelde waarom Gerrit Jan was opgepakt.’ ’.........weil er laufend Geld für Widerstandsorganisationen gezahlt
hat.  Er  ist  überführt,  an  2  untergetauchte  Marechausseebeamte  in  diesem Zusammenhang  Geldbeträge  von
800,- und    1.000,- sowie Bekleidungsstücke gegeben zu haben. Ausserdem waren in seinem Jachthaus
Juden untergebracht. Von dieser Unterbringung will Ihr Bruder allerdings nichts wissen, sondern schiesst die
Schuld auf seinen jetzt flüchtig gewordenen Jagdaufseher. Eine Entlassung aus der Haft ist, wie mir mitgeteilt
wird, zur Zeit nicht möglich, da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind.’ Een maand later, op 1 oktober
was Gerrit Jan weer vrij man. Over de verdenkingen van de Duitsers werd nooit meer iets vernomen. Wel lijkt
het zeker dat er in Gerrit Jan’s Noorse chalet Lillesjoën op het Lankheet in de eerste oorlogsjaren joden waren
ondergedoken, zonder zijn medeweten.

Jan van Heek onttrok zich af en toe aan het oorlogsgebeuren en zwierf dan in de omgeving van de stad met zijn
tekenboek rond. De Duitse grensstreek was helaas Sperrgebiet. Hij koos
daarom  pittoreske  plekjes  in  Twente:  kerken,  middeleeuwse  kastelen  en  burchten,  een  boerenhoeve,  de
Buurserbeek in het landschap, paarden in een weiland, een straatgezicht, het dorp Ootmarsum op zondag, de
Bergvennen bij Lattrop. Pas toen de oorlog voorbij was, schetste hij de ellende. Eén uitzondering: vier dagen na
het bombardement op Rotterdam tekende hij de ruïne en het verbrande middenschip van de Sint Laurenskerk in
Rotterdam. Vermoedelijk had deze ramp hem zo aangegrepen, dat hij – terwijl de puinhopen nog rookten
– dit restant van het enige middeleeuwse monument in de havenstad wilde vastleggen, want
hij reisde er speciaal voor naar Rotterdam. De binnenstad was één gigantische ruïne. In zijn dagboek beschreef
Jan van Heek één dag uitvoerig: 10 oktober 1943, een prachtige herfstzondag die diepe rouw over Enschede zou
brengen. Terwijl hij aan het tekenen was bij de oude watermolen Oldemeule in Oele, een buurtschap ten westen
van Hengelo, hoorde hij rond de klok van drieën de eerste dreunen van bommen of geschut. Het was ver weg,
aan het geluid te oordelen. Ze gingen over in een aanhoudende roffel van bommen, die naar Jan’s schatting een
kwartier  tot  een  half  uur  duurde.  Hij  dacht  dat  er  ergens  een  zware  luchtaanval  plaatsvond.  Jan pakte  zijn
tekengerei in en fietste terug naar de stad, die inderdaad zwaar was gebombardeerd. De Amerikanen, sinds 1942
betrokken bij de luchtoorlog, waren die ochtend met 274 vliegende forten en 39 Liberators richting Duitsland
gevlogen, waar de Westfaalse steden Münster, Coesfeld en Rheine hun doelwit waren. Maar ze vergisten zich en
losten hun bommen op Enschede, op enkele fabriekscomplexen in de buurt van het station en de spoorlijnen. In
totaal raakten die dag meer dan tweeduizend mensen licht of ernstiger gewond, meer dan honderdvijftig mensen
kwamen om. Acht fabrieken liepen schade op. De spinnerij Oosterveld, die grenst aan het fabriekscomplex van
Rigtersbleek, kreeg drie voltreffers te verwerken. De ruwerij van Schuttersveld, ook in de directe omgeving van
Rigtersbleek,  was weggevaagd. ‘De schade in de fabrieken is moeilijk te herstellen. Zolderverdiepingen van
beton  hangen  als  een  lint  omlaag.  Vele  kolommen zijn  weggeslagen’,  schreef  Gerrit  Jan  van  Heek in  zijn
dagboek.  Rigtersbleek  was  gespaard.  Op  22  februari  1944  maakten  de  Amerikanen  weer  een  rampzalige
vergissing. Vijftig vliegers dachten hun bommenlast op Münster te gooien, maar het was opnieuw Enschede. De
grootste verwoesting werd op ‘t Pathmos, de Janninksbleek en Veldkamp aangericht: 582 huizen brandden uit. In
de binnenstad waren 302 percelen totaal verwoest. Veertig doden waren er te betreuren. `Zes fabrieken waren
zwaar beschadigd. Rigtersbleek bleef weer ongedeerd. Op 5 september speelden zich in ons land emotionele
taferelen af, nadat Radio Oranje het bericht had verspreid dat de bevrijders in aantocht waren. De geallieerden
hadden namelijk de laatste dagen in hoog tempo terrein gewonnen op de Duitse vijanden. Op die Dolle Dinsdag
circuleerden ook in Enschede allerlei oncontroleerbare geruchten over geallieerde legers die Nijmegen, Arnhem
en  zelfs  Zutphen  al  zouden  zijn  gepasseerd.  De  bevrijding  zou  nu  niet  lang  meer  op  zich  laten  wachten.
Enigszins geloofwaardig waren de in Enschede rondzingende verhalen wel, want voortdurend trokken Duitse
vrachtwagens met militairen en manschappen richting Duitsland door de stad. Maar de rust keerde terug en toen
bleek dat de geruchten onwaar waren geweest. Angstiger werd het toen de Duitsers halsoverkop de fabriek van
Rigtersbleek ontruimden, voorraden worden weggevoerd, machines afgebroken en naar elders getransporteerd,
het personeel kreeg ontslag. Het verhaal wilde dat de fabriek zou worden opgeblazen. De Duitsers troffen al
voorbereidingen,  er  werd  in  de  kolommen  geboord,  misschien  wel  om  er  dynamiet  in  te  brengen.  Maar
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Oberstleutn.  Student stelde de staf van Rigtersbleek gerust.  De Duitsers  hadden geen moment de bedoeling
gehad de fabriek op te blazen, er werden alleen wat voorraden overgeplaatst en reparaties uitgevoerd.

In Enschede waren de deuren van de Groote Sociëteit aan de Langestraat jarenlang gesloten
gebleven voor joodse ondernemers.  Uitsluitend hervormde en doopsgezinde fabrikanten en notabelen konden
elkaar hier ontmoeten. De joden waren wel lid van de Fabrikanten Vereeniging Enschede, die vergaderde in de
kegelzaal van de sociëteit. Maar niet iedereen kon lid worden van de ‘Grote Soos’. Soms was er ‘een keerl dee
ze er nich bi’j wollen hebb’n’, maar zo lang het om ‘nette vromme leu’ ging, was er weinig aan de hand. Voor
joden  en  katholieken  bleef  de  deur  echter  dicht.  Toen  Marc  van  Gelderen,  de  joodse  directeur  van  de
textielfabriek  De  Nijverheid,  zich  eind  1890 kandidaat  stelde  voor  het  lidmaatschap,  verwachtte  hij  niet  te
worden afgewezen. Als lid van de FVE vergaderde hij regelmatig met zijn collega-fabrikanten in het gebouw
van de Sociëteit, weliswaar in een bijzaal en niet in de soos zelf, maar toch…. Van Gelderen kreeg echter een
handgeschreven brief, waarin hem zonder enige verklaring werd meegedeeld dat hij geen lid kon worden. Hij
werd kwaad toen hij hoorde dat zijn joodse afkomst de reden was. Vele decennia lang leefden de elites van de
gevestigde fabrikanten en van de nieuwe joodse industriëlen in vrijwel gesloten circuits naast elkaar. In de pauze
van  de  voorstellingen  in  de  grote  zaal  van  de  Sociëteit  dronken  de  joodse  bezoekers  hun  koffie  in  de
koffiekamer, de leden van de Sociëteit namen hun vrouwen mee naar een sociëteitszaaltje. Het modehuis voor
beide elites, Trautmann Menko, kon gerust twee dezelfde chique kledingstukken verkopen, want de kans dat de
dames elkaar zouden treffen in hun robe, was uitermate klein. Deze sociale scheiding tussen de twee elites bleef
jarenlang gehandhaafd. Een onaanvaardbare toestand, vond Jan van Heek. Hij was niet, zoals Herman van Heek
(1876-1930), de kleinzoon van Jan’s oom Herman, en zijn broer Ludwig (1871-1931) een overtuigde antisemiet.
Hij en zijn broers Gerrit Jan en Arnold hadden – hoewel van dezelfde generatie – liberalere ideeën over de plaats
van joden in de Nederlandse en zeker ook de Enschedese samenleving. Zo bezocht Jan samen met zijn broer
Gerrit Jan op 13 december 1928 de officiële opening van de nieuwe synagoge. Enschede telde op dat moment
zo’n duizend joodse inwoners. De synagoge, vanwege zijn omvang, exotische schoonheid en uitstraling direct tot
de mooiste van West-Europa gerekend, was zoals onder meer de Telegraaf schreef, de ‘voor iedereen zichtbare
getuigenis van de welvaart, het zelfbewustzijn en de kracht van de joodse
gemeenschap van Enschede’. Dit groeiende zelfbewustzijn betekende een keerpunt in de sociale verhoudingen
tussen de protestantse en joodse ondernemers.  Dat Jan en Gerrit Jan van Heek de opening van de synagoge
hadden bijgewoond, was tekenend voor de veranderende verhoudingen. Kort daarna begonnen gesprekken om
joodse  fabrikanten  opgenomen  te  krijgen  in  de  sociëteit.  Besloten  werd  de  twaalf  joden  die  zich  hadden
aangemeld,  te  balloteren.  De  kandidaten  hadden  de  steun  van  de  meest  vooraanstaande  liberaal  denkende
soosleden, ‘eigenlijk iedereen van naam behalve Herman en Ludwig van Heek, die voor de drijvers in antieke
richting worden gezien.’ Op 16 juni 1929 vergaderde het bestuur over de mogelijke toelating. Jan van Heek
kreeg maar een kleine meerderheid mee, maar een maand later waren de twaalf joodse ondernemers lid van de
Groote Sociëteit. Deze stap op weg naar een betere verstandhouding betekende overigens niet het einde van de
anti-joodse gevoelens die er in Enschede leefden. Begin jaren dertig hadden diverse protestantse ouders van
kinderen die hockeyden bij Prinses Wilhelmina, er bezwaar tegen dat enkele ‘meisjes van Menko’ lid werden.

Het is waarschijnlijk Jan van Heek’s instelling tegenover de joden geweest die hem het vertrouwen opleverden
van zijn collega Sig Menko. Deze was directeur van N.J. Menko en de
spinnerij  Roombeek,  florerende bedrijven waar  eind jaren dertig  ruim tweeduizend weefgetouwen draaiden.
Ongeveer vijftienhonderd mannen en vrouwen werkten er. Menko had van begin af aan geen enkel vertrouwen
in de Duitse plannen. Met name de extreem antisemitische maatregelen, die tot doel hadden de joden in Europa
te isoleren  en te  laten verpauperen,  boezemden hem angst  in.  Daarom droeg hij  al  in  september 1940 zijn
bedrijven over aan enige mensen die hij vertrouwde. Daartoe behoorde Jan van Heek, die president werd van de
raad van commissarissen. Een maand later gaven de Duitsers een eerste aanzet tot de zogeheten ‘arisering’ van
het bedrijfsleven. Ze maakten bekend dat alle joodse bedrijven, alle bedrijven met een joodse directie, joodse
eigenaren of een aanzienlijk belang in joodse handen, zich moesten melden bij de  Wirtschaftsprüfstelle. Eind
1942 werd Menko geheel  overgenomen door de Wirtschafsprüfstelle,  nadat in mei 1941 een Verwalter  was
aangesteld. Sig Menko was tevreden, al was zijn bedrijf volkomen geariseerd, het was bij Jan van Heek in goede
handen.  ‘Pips  van Heek is  […] een uiterst  vertrouwde  presidentcommissaris,  ook van  Roombeek […],  een
allround  textielman’,  zei  hij  over  Van  Heek  die  hij  aanduidde  met  diens  bijnaam  Pips,  die  vooral  in
familiekringen werd gebruikt.

In Enschede woonden in 1942 1.310 joden. Ze droegen allen de Davidster, een zespuntige ster, geel, met een
diameter van ongeveer negen centimeter, waarop in zwarte Hebreeuws aandoende letters JOOD was geborduurd.
Iedere jood moest vier sterren kopen, want op elk bovenkleed dat men droeg, moest er één worden genaaid. De
joden waren verplicht de sterren zelf te betalen en voor elke ster een textielpunt van hun distributiekaart in te
leveren. Geen jood mocht zich zonder ster op straat vertonen, zelfs niet voor het raam staan of in zijn tuin lopen.
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Navrant was dat de ster was gemaakt in Enschede, door de NV Stoomweverij Nijverheid, een door de joodse
ondernemers Van Gelderen geleide textielfabriek, die op dat moment een Duitse beheerder had.

Maar  de  contacten  gingen  verder.  Menko  was  voorzitter  van  de  Joodse  Raad  in  Enschede.  Met  zijn
medebestuurders Isidoor van Dam en Gerard Sanders probeerde hij de joden te overreden onder te duiken. Ze
kregen daarbij hulp van ds. Leendert Overduin, van de Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband in Enschede,
die onderduikadressen zocht en valse papieren en bonkaarten regelde. Vanaf 1942 kwam dit goed op gang. Er
werd contact gelegd met de Amsterdamse bankier Walraven (Wally) van Hall. Deze stuurde geld en steunde dit
werk op veel verschillende manieren, maar het was niet genoeg. Daarop sprong een aantal Twentse fabrikanten
bij. Op 28 januari 1943 nodigde Van Heek fabrikanten van de grotere Enschedese ondernemingen uit voor een
vertrouwelijke bespreking op 3 februari ’s middags om half drie in de vergaderzaal van de Twentsche Bank in
Enschede. Het doel was de fabrikanten over te halen een fors bedrag te storten, om daarmee joodse onderduikers
te steunen. De actie werd een groot succes. De volgende dag al stelde Nico ter Kuile & Zonen NV duizend
gulden beschikbaar, daarna reageerden de anderen. Uiteindelijk brachten de fabrikanten samen
 ƒ 233.850,-- bijeen, waarmee joden en hun gezinnen die moesten onderduiken, werden geholpen. Het waren
voornamelijk joden uit Enschede, maar ook uit andere Twentse gemeenten. De hoogste bijdragen kwamen, zoals
in Enschedese fabrikantenkringen gebruikelijk was wanneer er geld werd ingezameld, van Van Heek & Co. en
Rigtersbleek, die elk bijna veertigduizend gulden gaven. Ook enige particulieren uit de directe omgeving van Jan
van Heek tastten diep in de beurs. Edwina van Heek schonk ƒ 7.800, -- , Bertha Jordaan-van Heek, Jan’s zuster
zevenduizend gulden. Toen Jan van Heek in de zomer van 1946 verslag uitbracht aan de gulle gevers, moest hij
zich verontschuldigen dat het slechts een summiere rapportage kon zijn, omdat uit veiligheidsoverwegingen ‘ten
opzichte van het alspeurend oog van den bezetter’ uiterste voorzichtigheid noodzakelijk was geweest. Bovendien
had hij de spannende septemberdagen van 1944, toen veel Nederlanders dachten dat de bevrijders in aantocht
waren, een deel van zijn aantekeningen vernietigd; daarom berustte het verslag ten dele ‘op geheugenwerk’. Van
Heek dankte iedereen op wie hij in de periode tussen november 1942 en maart 1945 een beroep had mogen doen,
voor hun bijdrage, die was besteed ‘voor de redding van Joodsche medemensen’. Mede door de geldelijke steun
van de fabrikanten overleefden 550 van de ongeveer 1.300 joden in Enschede de oorlog, landelijk gezien een
hoog  percentage  (veertig  procent).  Toen  de  oorlog  voorbij  was,  had  het  steunfonds  voor  de  joden  nog
zevenhonderd gulden in kas. Dat bedrag kreeg de Stichting 1940-1945.

Op 20 oktober 1943 vierde Jan van Heek zijn zeventigste verjaardag. Een stel vrienden had het idee hem te
verrassen. Het Rijksmuseum in Amsterdam was in het trotse bezit van een
middeleeuwse avondmaalsbeker die tweehonderdvijftig jaar was gebruikt in het Stiftskerkje in Weerselo. Jan
had een bijzondere band met dit kerkje, vele keren tekende hij het, ook samen met zijn kinderen en hun vriendjes
van de tekenklas van Gerard van Haeften. En mede door zijn inzet en steun was het kerkje in de jaren 1932-1935
grondig gerestaureerd. De verguld zilveren miskelk is een pronkstuk van middeleeuwse goudsmeedkunst, met
gedreven
voet, stam en nodus, waarboven een gladde cuppa uit de zestiende eeuw. De kelk, uit de eerste helft van de
dertiende eeuw, was in de Reformatietijd aan de Gereformeerden overgegaan en
gebruikt als avondmaalsbeker. De voet vertoont voorstellingen uit het Nieuwe Testament: Christus aan het kruis
met aan weerszijden de figuren  van Maria en Johannes,  en vier  apostelfiguren.  In  1888 zag de Hervormde
Gemeente zich genoodzaakt de kelk voor vijftienhonderd gulden aan het Rijk te verkopen, om de restauratie van
het  kerkje  te  kunnen  betalen. Namens  de  vrienden  verzocht  dr.  C.C.W.J.  Hijszeler,  conservator  van  het
Rijksmuseum Twenthe, in mei 1943 Van der Haagen, een vriendschappelijke relatie van Van Heek, chef van de
op dat moment in Apeldoorn gevestigde afdeling Cultuurbescherming en Wetenschap van het ministerie van
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, of hij kon bewerkstelligen dat het Enschedese museum de kelk
in bruikleen kreeg. Het zou een verrassingsgeschenk zijn voor Jan van Heek. Eind mei bracht de waarnemend
hoofddirecteur  van  het  Rijksmuseum  C.M.A.A.  Lindeman  advies  uit  aan  het  departement.  Er  was  veel
waardering voor wat Van Heek op museaal gebied had gedaan, maar ‘dat deze erkentelijkheid zou moeten gaan
ten koste van de Zilververzameling van het Rijksmuseum te Amsterdam, komt mij minder juist voor’. De kelk
was een uniek stuk en een van de vroegste voorbeelden van de in het museum aanwezige zilverkunst, ‘dat in het
ensemble  van  onze  verzameling  niet  mag  ontbreken’.  Bovendien  achtte  Lindeman  het  een  ‘bedenkelijk
praecedent’.  Zulke jubilea kwamen vaker voor en zouden dan met dit precedent een ‘bedenkelijke frequente
verarming’ betekenen voor het museum. Bovendien hadden ook andere provinciale musea dergelijke verzoeken
gedaan. ‘Hoe zou op deze wijze het Rijksmuseum zijn taak om de grote representatieve verzameling des Rijks te
zijn, kunnen blijven vervullen.’ Van der Haagen
moest Hijszeler dan ook per brief van 5 juli 1943 berichten, dat het plan niet kon doorgaan.

Van Heek kwam ook Menko persoonlijk te hulp, toen in de loop van 1942 de razzia’s toenamen en het risico
groot werd dat ook Menko zou worden opgepakt. Isidoor van Dam was dat op 18 september overkomen. Menko
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was bang dat hij de volgende zou zijn en vroeg Jan of die niet beschikte over relaties die hem hiervoor zouden
weten te beschermen. Hij had gehoord dat Albert Spanjaard, van de gelijknamige joodse textielfabriek in Borne,
een  bescherming van zichzelf  en zijn huisgenoten  had geregeld  en vrijgesteld was van elke Arbeitseinsatz.
Menko had wel een zogenoemd Sperrstempel, waarin stond dat hij was vrijgesteld van Arbeitseinsatz, maar de
waarde  ervan was betrekkelijk,  hadden anderen  al  ondervonden.  Op advies  van de Haags  bankier  mr. E.E.
Menten, die commissaris was bij Menko, en de oud-burgemeester van Enschede, Edo Bergsma, diende Jan een
verzoekschrift in bij de secretaris-general van Binnenlandse Zaken, K.J. Frederiks. Hij loofde de verdiensten van
Menko, wees op zijn leeftijd – 66 jaar – en verzocht vrijstelling van deportatie. Dat werd enkele dagen later
kortaf geweigerd. Daarop dook Menko in mei 1943 onder, met zijn vrouw Emmy Menko-van Dam. Een jaar
later  werden  ze  verraden.  Van  11  mei  tot  14  september  verbleven  ze  in  Westerbork,  daarna  werden  ze
overgeplaatst naar Theresienstadt. Daar werden ze op 8 mei 1945 door de Russen bevrijd. Begin 1946 bedankte
Sig Menko Van Heek voor alles wat hij gedaan had. Hij vroeg instemming voor zijn plan om op de een of andere
manier – een gedenkteken bijvoorbeeld, of een schilderij – de herinnering aan de gebeurtenissen vast te houden.
Maar Van Heek bedankte. ‘De pogingen door mij en anderen gedaan om in de afgeloopen jaren vele Uwer
geloofsgenooten in het leven te behouden en de industrieele ondernemingen aan wier hoofd U staat, te redden,
zijn  voortgevloeid  uit  den drang om in tijden van  bitteren  nood de last  van anderen  te  helpen dragen.  De
belooning daarvan ligt in de daad zelve.’

Van Heek kreeg nog op een heel andere manier te maken met het verzet. Zijn dochter Anneke
– in 1942 geslaagd voor haar verpleegstersexamen – leerde het volgende jaar, tijdens de paasdagen, Jan Kessler
kennen. Anneke, het meisje dat in haar schooljaren de ene na de andere kalverliefde had beleefd, was nu echt
verliefd. Er werden plannen gemaakt voor de verloving. Op 29 maart 1944 kwamen de ouders van Jan naar ’s
Heerenberg, om kennis te maken, om over een verlovingsdatum te spreken en een datum te bepalen voor een
bijeenkomst  van de  twee families,  in  Huis  Bergh  of  op ‘t  Roessingh.  Op Tweede Paasdag,  10 april  1944,
verloofden Anneke en Jan zich. Jan van Heek was bijzonder verheugd dat zijn jongste dochter een levenspartner
had gevonden. Hij had de indruk dat Anneke een goede keuze had gemaakt. Jan Kessler was een verzetsman,
hoofd van een inlichtingengroep van de CID, sinds het begin van 1944 verantwoordelijk voor de organisatie van
alle inlichtingenactiviteiten in het gebied ten oosten van de IJssel.  Maar de relatie hield geen stand: Anneke
kreeg twijfels en schrok voor het huwelijk terug. Ze verbrak vervolgens de verloving. Dat hield niet het einde in
van de contacten tussen Kessler en de familie Van Heek. Maar daaraan kwam een abrupt einde. Op 15 november
1944 werd Kessler door de Gestapo gegrepen, gemarteld en vermoord. De laatste avond van zijn leven bracht
Jan Kessler  door bij  Aurelia  en Ben ter Kuile,  op ’t  Hoveke in Enschede.  ‘We zullen Jan’s geheimzinnige
bezoeken en zijn stille, bescheiden persoonlijkheid niet licht vergeten’, schreef Ben ter Kuile, de echtgenoot van
Aurelia van Heek, in zijn herinneringen aan de laatste acht maanden van de Duitse bezetting. Ter Kuile was
plaatselijk commandant van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, waarbij  Aurelia hem ondersteunde.
‘Hij was een taaie en fanatieke ondergrondsche strijder, een lichtend voorbeeld voor het nageslacht.’ Jan van
Heek vertelde in zijn dagboek op 30 juni 1945, toen Jan Kessler al meer dan een half jaar geleden was vermoord,
dat  diens  stoffelijke  resten  met  de  lichamen  van  andere  slachtoffers  in  de  buurt  van  Lochem  waren
teruggevonden.  Tien dagen eerder  had vader Kessler Van Heek meegedeeld dat er een officieel  bericht  was
gekomen van het overlijden van zijn zoon. ‘Hij was trouw tot in den dood. Tijdens zijn leven heeft hij zijn
ouders geen dag verdriet gedaan. Hij was een voorbeeldig kind. Nu is zijn dood een voorbeeld voor ons allen;
wij zijn hem hoogen dank verschuldigd. U schrijft over Jan als een vaderlijke vrind.’ Jan Kessler werd op 7
september 1945 in Barchem begraven. Voor Jan van Heek was hij ‘een der helden uit dezen oorlog’.

Aurelia van Heek was actief in het verzet. In oktober en november 1944 werkte ze met één van de medewerkers
van Jan Kessler bij de C.I.D., Harry ter Kuile, een broer van haar man Ben, voor de Intelligence Service, de
Engelse inlichtingendienst, die volgens Ben ‘verreweg het beste de geallieerde zaak diende’. Ben had in zijn
werk  voor  de  NBS  geruime  tijd  van  hun  werk  geprofiteerd,  vooral  van  hun  uitstekend  functionerende
waarschuwingssysteem.  Thuis  op  ‘t  Hoveke,  aan  de  Drienerbrakenweg,  hielden  Ben  en  Aurelia  hun
verzetswerkzaamheden goed gescheiden. Ze beseften dat wanneer verzetsgroepen te veel contact hadden, het
gevaar voor ontdekking groot was. Bovendien moest je dan vrezen, dat wanneer iemand van één van de
groepen werd gegrepen, de Duitsers hem of haar door martelingen tot bekentenissen zouden dwingen, waardoor
de groepen in gevaar kwamen. Ook Jan van Heek, Annetje en de andere kinderen wisten nauwelijks waarmee ze
bezig was. 

Het  huis  van  Aurelia  en  Ben  was  een  centrum van  illegale  activiteiten.  Op de  slaapkamer  boven was  een
onvindbare aftap gemaakt. Terwijl de Duitsers beneden in de eetkamer werkten en uniformen van de Luftwaffe
repareerden,  luisterden Aurelia en Ben om de beurt  de telefoongesprekken af  die Oberst  von Alten van het
Transport-  en  Räumungskommando  en  zijn  staf  in  de  nabijgelegen  villa  De  Tol  voerden  met  hun
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onderafdelingen overal in Nederland en Duitsland. De belangrijkste gesprekken werden uitgetikt, waarna Aurelia
ze op de fiets – door weer en wind, de winter was in aantocht – naar de zendgroep in Hengelo bracht, die ze
doorseinde naar Londen. Als vrouw kon ze zich op straat vertonen, want mannen en jongens werden regelmatig
aangehouden bij de vele Ausweis-controles. Maar de dood van Jan Kessler, het oprollen door de Duitsers van de
Hengelose zendgroep en de ontdekking van vele zendadressen in Twente, brachten Ben tot inkeer, het werd hem
‘te machtig’ en hij overreedde Aurelia te stoppen met haar gevaarlijke werk. Zij werd Ben’s medewerkster-
secretaresse en koerierster in de NBS, Harry zijn toegevoegde officier.

Net  als  alle  andere  Twentse  textielfabrikanten  probeerden  Gerrit  Jan  en  Arnold,  samen  met  gedelegeerd
commissaris Jan van Heek, Rigtersbleek zo goed en kwaad als het ging door de oorlog te leiden. Direct na 10
mei 1940 kondigde de bezetter landelijke maatregelen af. Op 1 juli 1940, vijftig dagen na de inval, moesten de
Nederlandse  katoenspinnerijen  vierduizend  ton  Amerikaanse  en  zevenhonderd  ton  Egyptische  katoen  aan
Duitsland  leveren,  bijna  een  kwart  van  de  aanwezige  voorraden.  Het  daaropvolgende  halfjaar  rekenden  de
bezetters elke maand op 2.400 ton garens. Daardoor liep aan het eind van 1940 de grondstoffenvoorziening
van de katoenindustrie helemaal vast, al kwam er in 1941 af en toe nog wat Amerikaanse en
Russische  katoen  binnen.  Enschedese  fabrieken  als  Rigtersbleek  en  Van  Heek  &  Co.  begonnen  in  hun
spinnerijen celvezels, afval van vlas en zelfs papier te gebruiken voor allerlei
soorten garens. De weefgetouwen verwerkten papier en lompen, vooral voor de verplichte, maar overigens wel
betaalde leveringen aan Duitsland. De eerste dagen van de oorlog was het wennen voor de werknemers van
Rigtersbleek. Er werd meer gepraat dan gewerkt, schreef een medewerker van de afdeling Binnenland in zijn
memoires. ‘Men voelde zoo echt, dat je, indien je werkte, dit niet voor de zaak deed, maar voor een ander. In één
woord:  de liefhebberij  was  er  af.’  Jan van Heek was  somber  gestemd,  hij  verwachtte  dat  door gebrek  aan
grondstoffen het bedrijf binnen enkele maanden voor een groot deel stil zou komen te staan. Maar vrij spoedig
veranderde het beeld, er kon weer worden gefabriceerd en afgeleverd.

‘Maar ’t zakendoen ging echter in omgekeerde lijn. Waar we vroeger groote posten boekten, daar waren ons nu
de kleinste het aangenaamst, zoodat wij telkens den verkoop moesten remmen. Nieuwe koopers kwamen als
paddestoelen uit den grond en het was ons dikwijls moeilijk een beslissing te nemen of we dergelijke klanten al
of niet, met het oog op de relatie
na den oorlog, zouden bedienen.’

Alle textielfabrieken kregen verplichte leveringen aan Duitsland opgelegd.  Een bedrijf  als Van Heek & Co.
werkte hiervoor zelfs vier maanden achtereen in drie ploegen. Dat textielbedrijven in deze jaren opdrachten voor
de Duitsers uitvoerden, was vaak onderwerp van discussie. De achtergronden waren begrijpelijk: de bedrijven
wilden zoveel mogelijk  werkgelegenheid behouden.  Want werk betekende niet  alleen actuele winst  voor de
bedrijven, zo bleef ook het in de outillage geïnvesteerde kapitaal behouden en werd deportatie van arbeiders
voorkomen.  Te  weinig  productie  zette  de  continuïteit  van  de  onderneming op  het  spel.  Op de  achtergrond
speelde  de  permanente  dreiging  van  het  wegvoeren  van  spindels  en  weefgetouwen.  Eind  december  1942
vorderde het Luftwaffe Beschaffungsamt de fabrieken van Rigtersbleek en Oosterveld. Op 2 januari 1943 begon
de ontruiming. Ruim een maand later moest Jan van Heek zijn kantoor verlaten. Het stemde hem niet vrolijk.
Hier had hij 45 jaar lang gewerkt, ook nadat hij midden jaren dertig uit de directie was getreden. Op dat moment
waren ongeveer 9.000 m3 van de ruimten van Rigtersbleek in gebruik genomen door het uit Brussel verplaatste
Beschaffungsamt,  het  was nog maar  een  klein deel  van wat  nog volgen  zou.  Rigtersbleek  kreeg  steun  van
fabrikanten  in  Twente  en  de  Achterhoek.  Spinmachines  en  weefgetouwen  vonden  een  plaats  in  zestig
verschillende  textielfabrieken  in  Twente  en  de  Achterhoek.  Vanaf  medio  februari  1944  lieten  de  Duitsers
niemand  meer  toe  op  het  fabriekscomplex.  Het  kantoor,  begin  1943  verplaatst  naar  de  school  aan  de
Goolkatenweg, werd ondergebracht in het paviljoen van de sportvereniging. Nauwelijks had iedereen zich hier
geïnstalleerd of er kwam op 31 maart 1944 al weer een ontruimingsbevel. Waarheen nu, vroeg Jan van Heek
zich af, mogelijk naar de school aan de Emmastraat? Maar hoe dramatisch alles ook was, hij zag toch wel een
lichtpuntje,  want  alle  gebeurtenissen  wezen  op  ‘een  komend  einde,  hoe  het  dan  ook  zijn  moge’.
Donderdagmiddag 29 april 1943 spoelde een stakingsgolf over Twente. Meer dan twintigduizend mannen en
vrouwen, werknemers van 28 fabrieken, legden het werk neer.

Ook de 567 arbeiders van Rigtersbleek besloten mee te doen, uit protest tegen door de Duitsers aangekondigde
maatregelen.  In  de loop van de middag gingen in Enschede ruim vijfduizend textielarbeiders  in staking,  de
ambtenaren  van  gemeentelijke  diensten  en  bedrijven  volgden.  De  stakers  hoopten  dat  de  spoorwegen  zich
zouden aansluiten, maar de treinen bleven gewoon lopen, zoals elke oorlogsdag. Na Twente kwam ook de rest
van Nederland massaal in opstand. Het doel was niet meer loon, korter werken of betere werkomstandigheden,
het was puur verzet dat zich richtte tegen het besluit van de Duitse bezetters om de krijgsgevangen leden van het
voormalige Nederlandse leger die in mei 1940
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bij de capitulatie waren vrijgelaten, opnieuw in krijgsgevangenschap te nemen. Betrokkenen
zouden via  advertenties  in  de  dagbladen  worden  oproepen en wie zich niet  meldde,  diende met  het  ergste
rekening houden. De Duitsers traden hard op, ze wilden de staking zo snel mogelijk breken. De Höhere SS- und
Polizeiführer Rauter kondigde het politiestandrecht af: tussen acht uur ’s avonds en zes uur ’s morgens mocht
niemand zich op straat  vertonen, bij overtreding werd direct  geschoten. Samenscholingen van meer dan vijf
mensen waren verboden. De stakers mochten geen loon uitbetaald krijgen. Op zaterdag 1 mei lag vrijwel overal
het werk stil. De Duitsers dreigden degenen die niet aan het werk gingen, dood te schieten. Maar Enschede
maakte  zich niet  zo ongerust.  Op ‘t  Pathmos,  Stevenfenne en De Brakel,  waar  de Duitsers  nog niet  waren
verschenen, stonden de mensen gezellig op straat te praten. Hoofdinspecteur van politie A.T. Bruining maakte
een rondrit door de wijken en raadde iedereen aan toch vooral naar binnen te gaan. ‘Jullie beschouwen het als
een grapje,  maar er zijn al doden gevallen, want de Duitsers schieten maar raak.’ Directeuren van fabrieken
adviseerden hun arbeiders weer aan de slag te gaan. Maandagmorgen was overal het werk hervat.

Op woensdag 22 januari 1941 vorderden de Duitsers Jan’s ouderlijke huis in Enschede, het Van Heekhuis aan de
Markt.  Het werd bestemd als Ortskommandantur.  ‘De geheele familie is daardoor overvallen en ten zeerste
getroffen.’ Het huis werd direct ontruimd. In de familievergadering van 11 februari 1941 kwam de vraag aan de
orde: wat gebeurt er met het Van Heekhuis in de toekomst? Het was niet voor het eerst dat deze vraag werd
gesteld.  Eind  jaren  twintig  had  Ludwig  van  Heek  al  geschreven  dat  het  ‘geen  sinecure’  meer  was  in  de
binnenstad te wonen. Velen die geslachten lang hun domicilie hadden in de binnenstad, verlieten Enschede,
vanwege de onrust en het rumoer. Het centrum was de laatste twintig tot dertig jaar sterk veranderd. Veel oude
patriciërshuizen waren kantoren geworden. ‘Alles zoekt meer de natuur.’ 

De toekomst van het Van Heekhuis was na de ontruiming actueel. Jan van Heek vond dat het Van Heekhuis
straks – wanneer de Duitsers het hadden verlaten – moest worden afgebroken, het mocht ‘geen voorwerp worden
van speculatie of van een onwaardige bestemming’. Er kon een parkje worden aangelegd, een rustige plek in het
midden van de stad waar de mensen konden wandelen. Jan’s idee was er een gedenksteen te plaatsen, met een
inscriptie: ‘Nabij deze plek stond, zooals de oude grachtenloop aantoonde, in de vroege Middeleeuwen de burcht
van Enschede (mogelijk een walborg).’ Hij wilde de namen van de bewoners ook vermelden, vanaf het eind van
de achttiende  eeuw, en de passanten laten weten  dat  de familie  Van Heek deze ‘historische plaats’  aan  de
gemeente had geschonken. Gerrit Jan, Arnold en Tini waren het niet met Jan eens,  die wel steun kreeg van
Bertha.  Auguste kon de familievergadering niet bijwonen. Arnold had het plan het huis na de oorlog aan te
bieden aan de Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Want op 22 februari was de villa van Blijdenstein aan de
Langestraat 9, waarin de bibliotheek sinds 1925 was gehuisvest, door brand verwoest. Een ander voorstel was
een deel van het terrein aan Van Heek & Co. aan te bieden, voor uitbreiding van het hoofdkantoor.
Bijna een jaar na het einde van de oorlog, op maandag 4 maart 1946, kwamen de broers en
zussen weer  bijeen.  Aan het  begin  werden  de  overleden  familieleden  herdacht.  Zuster  Auguste  was  op  21
december  1944  in  Baden-Baden  overleden,  Edwina  op  17  september  1945.  ‘Onze  kring  is  daardoor  sterk
ingekrompen’,  schreef  Jan in  het  verslag van  de vergadering.  ‘Wij  moeten ons voor  de jaren,  die ons nog
gegeven zijn, goed aan elkander vasthouden.’ Het idee was nu de Openbare Leeszaal en Bibliotheek in het Van
Heekhuis te vestigen, zoals Arnold enkele jaren eerder al had voorgesteld. Jan berichtte Mattheus van Hattum, de
waarnemend burgemeester, dat wanneer zijn familie het Van Heekhuis zou schenken, zij daaraan de voorwaarde
wilde verbinden dat het hoekhuis bij de stoep werd afgebroken. De daar gevestigde ijsbar en het aangrenzende
steegje waren de familie al jarenlang een doorn in het oog en een ‘disgrace’, een schandvlek, voor de markt van
Enschede. Uiteindelijk leidden de discussies in de familie er toe, dat op 15 april 1948 in het Van Heekhuis, nadat
het  enkele jaren commandopost  van het Militair Gezag was geweest,  de nieuwe vestiging van de Openbare
Leeszaal en Bibliotheek de eerste lezers mocht verwelkomen.

Op 22 februari 1944 vorderden de Duitsers ’t Roessingh; Jan, Annetje en de kinderen moesten
hun huis uit. Ze hadden er op gerekend en de afgelopen dagen al wat voorbereidingen getroffen. ‘Wij hadden ons
allen blijmoedig geschikt in het onvermijdelijke.’ Jan van Heek besloot in augustus, na enkele maanden met zijn
gezin op de zolders van het Rijksmuseum Twenthe te hebben gebivakkeerd, het einde van de oorlog in Huis
Bergh af te wachten. Maar
niet lang daarna kwam ’s Heerenberg en omgeving, waar de eerste oorlogsjaren zonder vermeldenswaardige
gebeurtenissen waren verlopen, in de gevarenzone. De geallieerden wilden rechtstreeks vanaf de Nederlandse
zuidgrens doorstoten naar Duitsland. Het doel van
Operation Market Garden was parachutisten diep in het vijandelijke gebied te laten landen, om een corridor vrij
te maken waarlangs grondtroepen konden oprukken naar Arnhem. Dan
was de weg naar het Duitse Ruhrgebied en naar de hoofdstad Berlijn vrij. In een brief aan zijn
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zoon Arnold, die bijna zeventien was en in Enschede bij familie logeerde, schreef Jan, op vrijdagmorgen 29
september 1944, dat ze in Huis Bergh waren opgesloten en geen weet hadden van wat er in Twente of elders in
het land gebeurde. Ze konden alleen – en dan uiterst
gebrekkig – volgen wat zich in de directe omgeving van het kasteel afspeelde. De situatie rondom ’s Heerenberg
was kritiek. Regelmatig trokken troepen door het stadje en in de lucht werden zware luchtgevechten gevoerd,
vaak loodrecht boven de toren van het kasteel, waar Van Heek vaak op de uitkijk zat. Soms, wanneer het wat
rustiger was, wandelde hij naar één van de heuvels in het Bergherbosch om de situatie in ogenschouw te nemen.
Zijn kunstverzameling had hij tijdig in veiligheid gebracht. De schilderijen en sculpturen waren naar de kelders
verhuisd, het oud-archief van Huis Bergh was in de diepste kelder opgeslagen. Anderen uit ’s Heerenberg, zoals
de r.-k. kerk en de Witte Paters uit het Bonifaciusklooster, vroegen of er in het kasteel plaats was voor hun
kostbaarheden, wat natuurlijk geen probleem was. Zaterdagmorgen 7 oktober 1944 schrok ’s Heerenberg op,
toen eerst  Kleve werd gebombardeerd en kort  daarna Emmerich.  ‘De explosies waren ontzaglijk.  De zware
kasteeltoren  stond te  trillen,  als  gold het  een aardbeving’,  noteerde  Jan junior  in zijn  oorlogsherinneringen.
Binnen dertig minuten was Emmerich met de grond gelijk gemaakt.
Dagenlang hingen wolken van stof en rook boven de puinhopen, drieduizend mensen vonden
de dood. Jan van Heek was diep onder de indruk en vroeg zich ogenblikkelijk af of hij op een
of andere wijze kon helpen. Hij wist dat het huis van Studienrat Jacob Düffel van het Emmericher Gymnasium,
een goede bekende van hem, zwaar beschadigd was. Hij bood Düffel onderdak aan in het kasteel, maar de leraar
was al door gastvrije vrienden opgevangen. Toen Düffel enkele dagen later het totaal afgebrande Gymnasium
bezocht,  ontdekte hij  de vier  stalen kisten waarin uit  voorzorg een aantal  kostbare perkamenten  oorkonden,
manuscripten en eerste drukken waren opgeborgen. Hij mocht – in ruil voor wat vriendelijke woorden en enkele
sigaretten – de kisten meenemen. Maar in de omgeving van Emmerich vond Düffel geen schuilplaats voor de
kisten. Toen besloot Düffel van het aanbod van Jan van Heek gebruik te maken. Doorslaggevend was voor hem
de zekerheid, ‘dass Herr van Heek volles Verständnis für die Bedeutung der anvertrauten Sachen besass und dass
er als Treuhänder ein unbegrenztes Vertrauen verdiene.’ Op 13 oktober reed Düffel vroeg in de ochtend, met een
Grenzausweis, naar de grensovergang ‘s Heerenberger Brücke. De douaniers aan weerszijden waren zo onder de
indruk van de ellende in Emmerich, dat ze niets controleerden of vroegen en kort daarna reed Düffel met paard
en wagen het voorplein van het kasteel op. In de volgende dagen kwamen ook kisten met archiefstukken van de
St. Martinikerk in Emmerich naar het kasteel, waar ze met de vier kisten van Düffel, achter een snel gemetselde
muur, ongeschonden de nog resterende oorlogsmaanden overleefden.

Op 23 oktober 1944 vierde Jan zijn 71ste verjaardag. ’s Avonds kreeg Huis Bergh onaangekondigd bezoek. Het
waren 34 mensen uit de omgeving die onderdak zochten. Gelukkig was er weer ruimte in het kasteel, want die
morgen  waren  363  vluchtelingen  vertrokken.  De  afgelopen  maanden  had  Huis  Bergh  al  drie  keer  de
noordvleugel van het kasteel moeten afstaan aan Duitse Wehrmachtsofficieren. Zo had zich eind september de
staf
van  een  Regiment  Panzer-Grenadiers  in  de noordvleugel  van Huis  Bergh  geïnstalleerd,  die  zich fatsoenlijk
gedroeg en geen last veroorzaakte. Maar daags na Jan’s verjaardag kondigde
zich de Waffen SS aan, ‘met de meeste arrogance’. De Van Heeks mochten nog een klein deel
van het kasteel blijven bewonen.

‘Men went aan heel veel en zoo is het ons ook vergaan. Doch de tijd van 7 weken is geen prettige geweest. […]
Het is geen prettig wonen, wanneer het huis schalt van radiomuziek en
half dronken SS-mannen en wanneer het voorplein vol auto’s staat, welke gemakkelijk uit de
lucht zichtbaar zijn. Wanneer onder de lindenoprijlaan, langs het Gasthuis, rondom over den
geheelen  wal,  tusschen  de  boomen  in  de  plantage,  dozijnen  vrachtauto’s  en  vecht-  en  benzinetankwagens
verborgen  staan.  Wanneer  Montferland  en  de  Jodenbult  in  groote  parkeerterreinen  worden  herschapen  en
wanneer ’s nachts lichtkogels die de duisternis in daglicht doen verkeeren boven ’s Heerenberg en de omstreken,
staan. […] De officieren waren
veeleischend, de drinkgelagen niet zelden, en vrouwen van ongewenschte klasse kwamen regelmatig op bezoek.’

In december 1944 werd de SS vervangen door marinetroepen.  Deze soldaten gedroegen zich in elk opzicht
correct. Toen Van Heek van 8 tot 11 januari 1945 weer elke dag ongeveer driehonderd Limburgse vluchtelingen
in het kasteel verwelkomde, verleenden de Duitse soldaten zelfs allerlei hand- en spandiensten. Op 18 januari
vertrokken de laatste Duitse soldaten met bestemming Rotterdam. Het kasteel was tamelijk ongeschonden, maar
de omringende bossen hadden veel  schade opgelopen.  Gerrit  Vriezen jr.,  die  zijn vader  was opgevolgd  als
rentmeester van Huis Bergh, toonde zich zeer ontdaan over de geweldige verwoestingen die sinds begin oktober
1944 in de streek waren aangericht. Hij vertelde Van Heek hoe vele honderden Nederlanders langs en in het
Bergherbos slavenarbeid verrichtten voor de aanleg van verdedigingswerken: een tankgrachtlinie met daarachter
een gekartelde loopgang. Enkele dagen daarna, toen Jan voor het eerst na een jaar weer eens op Montferland
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kwam, was ook hij ontzet. Hij zag hoe vele honderden mannen uit verschillende delen van het land, vooral
Rotterdammers, tot keihard werken werden geprest. Hij vond het een droeve gewaarwording, maar troostte zich
met de gedachte dat er in deze tijden ergere dingen gebeurden, klagen had geen zin.

Tijdens de laatste  oorlogsmaanden  hadden de  Duitsers  toestemming gegeven zieke  Nederlanders  die in  het
Duitse grensgebied dwangarbeid verrichtten, voor verpleging over te brengen naar ’s Heerenberg. Daar werden
de vaak  doodzieke  mannen verpleegd  in  het  noodziekenhuis  in  het  klooster  van  de Witte  Paters  en  in  het
voormalige ziekenhuis St. Theresiastichting. Onder de verzorgers was Anneke van Heek, die samenwerkte met
zuster Van Leeuwen van het Haagsche Diaconessenhuis. Nadat de pastoor in de Pancratiuskerk vanaf de kansel
de nood van de mannen had beschreven, stroomden de gaven van alle kanten binnen: brood, eieren, boter, vlees,
volle weckflessen, kleren en zelfs tabak.

Toen na de bevrijding het klooster werd gevorderd door het Canadese leger, verhuisde iedereen
naar  het  noodziekenhuis  dat  in  Huis  Bergh  werd  ingericht.  Onder  de  verpleegden  waren  ook  de
‘Emmerichgangers’ uit Enschede. Zij boden later de inwoners van ’s Heerenberg een herinneringsoorkonde aan,
met de tekst: ‘Met grote dankbaarheid gedenken de slachtoffers van de razzia 24 oktober 1944, tewerkgesteld in
Praest, Vrasselt en Emmerich, de milde kerstgaven 1944 van onbekende gevers uit ’s-Heerenberg en ook de
liefderijke verpleging en hulpvaardigheid in het ziekenhuis aldaar genoten.’33 In het kerkblad schreef een Witte
Pater, dat de Enschedeërs zeker met vreugde zouden terugdenken aan het klooster en het kasteel waar de familie
Van Heek hen zo gastvrij had ontvangen in de ridderzalen. ‘Hier heeft de Christelijke liefde triomf gevierd, de
ridderlijke middeleeuwen waardig.’

In de Goede Week voor Pasen 1945, op 1 en 2 april, liep de spanning in ’s Heerenberg hoog op. Iedereen voelde
dat de bevrijding dichtbij was.  De Canadezen hadden Kleve veroverd en richtten zich nu op Emmerich, de
Eltenberg en de gemeente Bergh. Goede Vrijdag werd een heftige dag, het leek of de wereld verging, door de
artilleriebeschietingen vanuit Kleve op de Eltenberg. Op Paaszaterdag bestormden de Canadezen de Eltenberg en
omsingelden het Bergherbos. De volgende dag, Paaszondag, rukten ze, gesteund door Engelse tanks, op naar ’s
Heerenberg  en  Beek.  Jan  van  Heek  was  zaterdagavond  vroeg  naar  bed  gegaan,  somber  gestemd:  de
beschietingen waren wellicht voorbereidingen voor een gevecht om het stadje, de
volgende dag.  Hij  had ‘een van de meest  slapeloze nachten van zijn leven’,  volgens het  dagboek van zoon
Goderd. Jan was bang: ‘Wat mij dien nacht uren lang plaagde was het vooruitzicht van verdediging van het
kasteel  door  de  resteerende  bezetting [van  de  Duitsers].  De  bevelhebber  had  mij  een  ontwijkend antwoord
gegeven  op mijn verzoek  het  kasteel  te  sparen.  Zoude  met  de aanwezige  mitrailleurs  en pantserfausten  tot
verdediging besloten worden, dan konden we een vernietigende bommen- of rakettenaanval verwachten’ Jan
stond al om zes uur op, hij wilde nogmaals bij de Hauptmann aandringen op ontruiming of overgave, het kasteel
moest gespaard blijven. Toen merkte hij dat alle Duitsers waren vertrokken: ‘Wij waren vrij! Een gevoel van
ongekende weelde.’ Met Goderd en rentmeester Gerrit Vriezen jr. trok Van Heek direct de stad in, om meer aan
de weet te komen. In de Hofstraat ontmoetten ze pastoor Horsthuis, die met een opgewekt gezicht vertelde dat de
Duitsers waren gevlucht en dat de Canadezen er aan kwamen. Enige tijd later kwam captain Mac Faggert van de
Canadese Hooglanders naar het kasteel. Bij een kop koffie in de huiskamer verhaalde hij hoe zijn compagnie
Canadian Highland Light Infantry ’s Heerenberg had veroverd. Paaszondag werd een drukke dag voor Jan. Hij
had nauwelijks tijd na te denken over de overweldigende betekenis van de bevrijding. Hij regelde dat er Tweede
Paasdag een bijzondere dienst was in de kerk bij het kasteel. Het was in al zijn eenvoud een indrukwekkende
bijeenkomst, die werd besloten met het samen zingen van twee coupletten uit het Wilhelmus.

Aurelia hield tijdens de laatste maanden van de oorlog een dagboek bij. Op 31 maart 1945
was  voor  Enschede  de  bevrijding  nabij.  In  ‘t  Hoveke  kwam  het  bericht  binnen  dat  de  geallieerden  al  in
Winterswijk waren. Ben ter Kuile belde als plaatselijk commandant van de
BS ogenblikkelijk met het stadhuis in Winterswijk, om het gerucht te verifiëren: ‘Zijn de Engelsen al bij jullie?
En ze schreeuwen terug: “Ja hoor, ze zijn er, ze staan hier op het marktplein, luister maar!!!!”, en we kunnen
door de telefoon de vreugdekreten op straat hooren.’ De volgende dag, 1 april 1945, begonnen Ben en Aurelia de
dag vroeg. ‘Zou het vandaag gebeuren?’ Even na negenen stormde een lid van de Binnenlandse Strijdkrachten
binnen met het bericht dat de geallieerden in aantocht waren en dat de Duitsers de stad ontvluchtten. Aurelia en
enige andere BS-ers pakten hun fiets en haastten zich naar de stad. De BS-ers hadden opdracht gekregen de
plundering van huizen en winkels door burgers, die al bedenkelijke vormen had aangenomen, te stoppen. Om
twee uur arresteerden Ben en loco-burgemeester Van Hattum NSB-burgemeester Jager, die zich niet verzette.
Staande op de toren van het stadhuis zag Aurelia wat er in de stad gebeurde. Op diverse plaatsen brandde het,
ook  bij  Rigtersbleek  en  Scholten.  De  Duitsers  hadden  daar  hun  opslagplaatsen  in  brand  gestoken.  Ineens
kwamen  de  eerste  tanks  aanrijden,  gevolgd  door  jeeps  en  lichte  rupsvoertuigen,  met  daartussendoor
motorordonnansen. De voertuigen waren versierd met oranje wimpels en bloemen en werden omstuwd door een
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uitgelaten en opgewonden mensenmenigte. Iedereen liep juichend door elkaar, hoewel het nog verre van veilig
was.40 Aurelia en Ben keerden ’s avonds laat niet naar ‘t Hoveke terug, maar ze overnachtten bij Loekie en Gijs
van Heek aan de Oliemolensingel. ‘We sliepen allemachtig slecht vanwege de opwinding en het aanhoudende
anti-tank  geschut  in  de  stad.  Erg  veel  lawaai.  De  verschillende  weerstandsnesten  moesten  nog  worden
opgeruimd. Doch het stond als een paal boven water: We zijn bevrijd! In de nacht van dinsdag 3 op woensdag 4
april  bezocht Aurelia onaangekondigd  haar  ouders  in ’s Heerenberg.  Ze  bracht  de blijde boodschap van de
bevrijding, de stad was vrij.  Woensdagmiddag ging Jan van Heek, gebruik makende van het vrijgeleide van
Aurelia, met haar naar Enschede, met de Opel die ze een half jaar geleden onder de ogen van de SS hadden
weten te verstoppen in het Molenaarshuis aan de Hofstraat.  Het weerzien met zijn familie was hartelijk. Op
Rigtersbleek was al een begin gemaakt  met de opruimingswerkzaamheden.  Jan overlegde met Gerrit  Jan en
Arnold over de verdere gang van zaken, vooral over de wederopbouw. Ze vergaderden in Jan’s kantoor in de
fabriek. Hun huis ‘t Roessingh was weliswaar sterk vervuild, maar het had geen schade opgelopen. Bertus van
Amstel had in de oorlogsjaren de tuin onderhouden. De Duitse bezetting had als voordeel gehad dat het ‘mooie
hooge hout’ gespaard was gebleven. Jan’s totaalindruk was, aan het einde van het bezoek, terugkerend naar Huis
Bergh, dat Enschede na de jarenlange zware druk ‘als herleefd’ was.

Ook Gerrit Jan beschreef zijn belevenissen op de dag van de bevrijding. Komend vanaf de Usseleres zag hij hoe
tanks door het spoortunneltje bij café Bouwhuis rolden, over de spoorlijn naar Oosterveld en Rigtersbleek. De
Duitse bezetting was al gevlucht. Toen hij het tunneltje naderde, ontdekte hij dat bij Rigtersbleek de weverij
Goolkate in brand stond. De Duitsers hadden er een bom in gegooid, de muren van de motorgang stonden bol en
waren gescheurd. Kennelijk hadden de Duitsers hier veel goederen opgeslagen, want het was één grote vuurzee.
Diverse  medewerkers  van  de  fabriek  probeerden  te  redden  wat  er  te  redden  viel  en  al  snel  arriveerde  de
Enschedese brandweer. Het hoofdgebouw Goolkate bleef ongeschonden, doordat de brandweer het voortdurend
nat hield.

‘Enschede scheen  één roversnest  te zijn geworden.  Men had de hekken geforceerd  en duizenden menschen
stroomden naar binnen om goederen van het Bekleidungsamt weg te halen. De stroom was zóó groot dat we ze
niet konden tegenhouden.’ Direct na de bevrijding kwamen taxateurs de schade aan gebouwen en machinerie
opnemen.  Een aannemer brak de vele muurtjes  af  die de Duitsers in de diverse spin- en weefzalen hadden
gemetseld, en ook de twee fortificaties die aan de spinnerij en het portiershuis waren gebouwd. Rigtersbleek
stond  de  weverij  De  Bleek  af  aan  een  afdeling  van  het  Engelse  leger,  voor  de  voorziening  van  de  al
vooruitgeschoven Engelse troepen. De bevelvoerende officier zette zestig Duitse krijgsgevangenen aan het werk
om de weverij te ontruimen, die stampvol Duitse uniformen en ondergoed zat, waarvan een groot deel onder de
luizen zat. Gerrit Jan werkte aan plannen voor de katoenspoelerij, scheerderij en sterkerij. Voor de verwerking
van de kunstzijde, een belangrijke grondstof immers voor Rigtersbleek, had hij ook een plan, dat hij broer Jan
voorlegde. Jan had Gerrit Jan op 2 januari 1945 al geadviseerd zich straks bij de herbouw te concentreren op het
kunstzijdebedrijf, om dat weer snel aan het draaien te krijgen. Hij vermoedde dat er als er vrede was, de aanvoer
van grondstoffen van Enka uit Arnhem snel weer op gang kwam, eerder misschien dan die van katoen uit de
Verenigde Staten. Ieder was akkoord met de plannen. De zijdesterkerij  verhuisde naar de bovenste zaal van
Zandvoort, de zijdescheerderij kreeg een plaats op de bovenste verdieping van Memphis. ‘Dit plan heeft het
voordeel, dat de afgeschoren boomen direct op dezelfde verdieping over de loopbrug naar de sterkerij gaan. Op
deze zaal van de sterkerij komt tevens de zijdeaandraaierij, inrijgerij en de kamrekken voor de zijde. […] Ik zou
veel meer kunnen schrijven, maar heb thans geen tijd meer’,  eindigde Gerrit  Jan zijn verslag van drie dicht
betikte kantjes, dat hij aan gedelegeerd commissaris Jan van Heek in ’s Heerenberg stuurde. Voor Rigtersbleek
werd 21 april een plechtige, historische dag. Bazen en arbeiders brachten de eerste machines weer binnen de
poorten van de fabriek. In het hoofdgebouw Zandvoort werden korte toespraken gehouden en kreeg de directie –
Gerrit Jan, Arnold en H. Zeggelt – van het personeel als dank een oorkonde aangeboden. Dat was tevens het
startsein voor de wederopbouw van de fabriek, die twee jaar zou duren. De her en der ondergebrachte machinerie
kwam vrijwel ongeschonden terug, behalve de machines en het kantoormeubilair die bij Jannink, Menko en de
confectiefabriek Blom waren opgeslagen en bij het bombardement van 22 februari 1944 verloren waren gegaan.

Een half jaar na de bevrijding, midden augustus 1945, kregen Jan en Annetje een opgewekte
brief van hun dochter Aurelia. Ze zag het als een groot voorrecht dat de hele familie ‘heelhuids’ de oorlog was
doorgekomen.

‘Maar wat een geluk hebben we gehad: geen van ons in gijzeling, geen van ons in Duitschland
te werk gesteld, geen van ons in een concentratiekamp terechtgekomen. Zonder kleerscheuren
door het verzetswerk heengekomen! Wonderbaarlijk! En last but not least, ’s Heerenberg vrijwel onbeschadigd,
wat puur geluk is, gezien het feit, dat het midden in de frontlijn lag. We
kunnen alleen maar intens dankbaar zijn, dat alles zoo prachtig is afgelopen, tenminste voor
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jullie met je 6 kinderen en aanhang.’

Jan en Annetje  begrepen  de geluksgevoelens  van hun dochter.  De twee oudste kinderen  Aurelia  en Loekie
hadden hun weg gevonden. Aurelia woonde met Ben ter Kuile op ’t Hoveke
in Driene, waar ze bijkwamen van de roerige en af en toe zenuwslopende tijd die ze in het verzet hadden beleefd.
Hun zoontje Nico was inmiddels zeven. Loekie was gelukkig aan de Oliemolensingel in Enschede, met haar man
Gijs van Heek, directeur van Schuttersveld, en hun drie kinderen, een zoon en twee dochters. Anneke had het
echter niet gemakkelijk. Ze had nog steeds verdriet om de tragische dood van haar ex-verloofde Jan Kessler.
Oudste zoon Jan, bijna , was voorbestemd in de toekomst het rentmeesterschap van Huis Bergh op zich te
nemen. Bij de oprichting van de Stichting Huis Bergh, in het voorjaar van 1946, kreeg hij als
gedelegeerd regent de dagelijkse leiding van het kasteel. Goderd, , had moeilijke oorlogsjaren beleefd. Hij zag
zich genoodzaakt zijn opleiding aan de Hogere Textielschool in Enschede te onderbreken. Zijn plan was zich
met  zijn  vriend  Hendrik  Jan  Ledeboer  als  vrijwilliger  te  melden  voor  Indië.  Arnold,  de  jongste  zoon,  die
binnenkort achttien werd, ging zijn HBS-a-diploma halen aan het christelijk lyceum in Zeist. Enkele maanden na
de brief van Aurelia, in het najaar van 1945, kreeg Jan van Heek te horen dat Aurelia haar man en zoontje Nico
wilde verlaten.  Zij  had de afgelopen maanden majoor Arthur Lungley van de Inneskillen Dragoons van het
Canadese bevrijdingsleger leren kennen en was verliefd geworden. Van Heek, geschrokken, wees Aurelia op
haar plichten, die in de eerste plaats lagen bij haar man, haar kind, haar huis en gezin. Door een huwelijk met
majoor Lungley verbrak ze de banden met haar beste vrienden. ‘Ik zal mij er nooit mee kunnen vereenigen, ook
omdat ik in dezen stap niets dan latere ontgoocheling en disaster.

Maar Anneke pakte de draad weer op, toen ze in de herfst van 1945, een jaar na de dood van
Jan, het verzoek kreeg een maand lang de zorg op zich te nemen voor de drie kinderen van prinses Juliana en
prins Bernhard, Beatrix, Irene en Margriet. Het waren ‘bengels, die overloopen van levenslust, totaal niet weten
wat gehoorzaamheid is en precies plegen te doen
wat in hen op komt’, vertelde ze haar vader en moeder. Telkens moest ze ingrijpen, met dreigementen en strenge
blikken hield ze orde.  Prinses  Juliana was een  ‘allerliefste  en hartelijke Moeder’.  Maar  de omgang met de
kinderen viel Anneke tegen. Vooral Beatrix was bijzonder lastig en wilde haar plannen altijd doordrijven. Irene
was zacht en aardig, maar ‘een geweldige treuzel op elk gebied’. De jongste, Margriet, die Pietie werd genoemd,
was een schatje,  zo vlug als water,  volgens Anneke precies  een engeltje  van Rubens, met perzikwangen en
stralend blauwe ogen.

Toen Anneke haar vader midden oktober feliciteerde met zijn 73ste verjaardag, schreef ze dat ze de kinderen nu
aan kon, al was ze af en toe de wanhoop nabij. Anneke kreeg steeds meer bewondering voor onderwijzeressen
die een eindeloos geduld, begrip ‘en een zachte vaste hand’ moeten hebben. Op 23 oktober luchtte ze nogmaals
haar hart tegenover haar ouders, in een lange brief van twee kantjes, over het ‘rebelsche drietal’. De meisjes
waren volgens haar niet anders dan gewone, levendige kinderen, alleen met dit verschil, dat ze vrijwel geen
discipline en gehoorzaamheid kenden. Ze dacht dat het vrije onderwijs van de ‘werkplaats’ van Kees Boeke,
waar de prinsesjes op school gingen, daaraan ook schuld was. Er klopte volgens Anneke iets niet wanneer een
kind alleen iets deed waarin het zin had en niet om er een ander mee te helpen. ‘Ze worden nu eenmaal te veel
naar de oogen gekeken en kennen geen moeilijkheden om te overwinnen.’ 

Anneke was op Soestdijk niet alleen kinderoppas, maar ook verpleegster. Beatrix werd ziek, een aanhoudende
bronchitis die steeds weer de kop opstak en gepaard ging met vrij hoge koorts. Margriet had het ook, maar bij
haar kon Anneke het vrij snel met medicijnen onderdrukken. Ze wist uit ervaring dat het een verraderlijke ziekte
was, want haar vader had
ook vaak een bronchitisaanval. De afgelopen week, zo vertelde Anneke verder, was koningin
Wilhelmina twee keer op Soestdijk geweest en ze had er ook overnacht. ’s Avonds at ze met de kinderen mee,
het  verliep  zeer  gemoedelijk,  zelfs  de  ‘anders  tamelijk  vrijgevochten’  prinsesjes  hielden  zich  in.  Anneke
ontdekte  wel  een  grote  afstand  tussen  de  leefwijze  van  de  koningin  en  de  sfeer  waarin  de  drie  kinderen
opgroeiden. Daarom vond ze het des te aardiger te zien hoe Wilhelmina zich bij de meisjes trachtte aan te passen
en toch respect ontving. En ’s avonds zaten ze allemaal gezellig rondom de haard in de bibliotheek met de krant
en de radio. Anneke kreeg de indruk dat de koningin genoot van het huiselijk samen zijn. Anneke mocht ook een
kijkje nemen in het paleis.  Ze proefde er de sfeer  van de vroegere Oranjes,  zeker in de Waterloozaal  waar
portretten hingen van de halfbroers van de koningin en van de koningen Willem I, II en III. Te oordelen naar
haar eigen vertrekken had de koningin zelf weinig smaak, vond Anneke. De vleugel van Juliana en Bernard was
modern ingericht,  ademde een sfeer  van ‘een  practisch,  levendig gezin’.  Anneke’s  karwei  in Soestdijk  was
enkele dagen later geklaard. Toen gouvernante jonkvrouw Feith terugkwam, zat Anneke’s karwei in Soestdijk er
op. Ze vond het jammer, want ze begon net hun vertrouwen te winnen. In de oorlogsjaren en ook daarna hielp
Anneke haar vader met de correspondentie van het Rijksmuseum Twenthe en Huis Bergh. Toen Jan van Heek in
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1946 de Stichting Edwina van Heek oprichtte en leidde, stond Anneke als regent van de stichting hem trouw en
zeer gemotiveerd terzijde. Goderd vond Anneke ‘de liefste van onze drie zusters’, ze was veel kwetsbaarder en
veel minder voortvarend dan Aurelia en Loekie, heel ingetogen, sober, bescheiden, sereen en positief ingesteld.
Ze was ‘vooral een vaderskind’, zoals ook blijkt uit de vele warme brieven waarin haar vader en moeder altijd op
de hoogte hield van haar belevenissen en voortdurend informeerde naar de gezondheid van ‘Vaas’. Jarenlang
woonde Anneke op Huis Bergh. In 1977 keerde ze terug naar haar geboortestad, waar ze in de Wilhelminaflat
woonde, naast het Volkspark. Ze kreeg eens bezoek van een journaliste, die behalve over koetjes en kalfjes
kritische  vragen  stelde  over  de textielindustrie  en de  textielbaronnen.  Totdat  Anneke het  welletjes  vond en
uitriep: ‘Mevrouw de journaliste, het is toch geen schande een Van Heek te zijn?’

In Weerselo staat  het Stiftskerkje,  tussen oude bomen, naast  een vroeger schooltje en enkele karakteristieke
boerderijen. Jan van Heek is er vaak geweest, om het te tekenen, ook met het tekenklasje van zijn kinderen. Het
Stiftskerkje werd omstreeks 1400 gebouwd, vermoedelijk op de plaats waar eerder een kerk had gestaan. Koning
Lodewijk Napoleon besloot in 1809 dat de hervormden, die na de Reformatie de kerk van de katholieken hadden
overgenomen, hun Stiftskerk mochten behouden, omdat deze te klein was voor de rooms-katholieke gemeente
van Weerselo. In 1931 wilden de kerkvoogden het kerkje restaureren. Jan van Heek en medebestuurders van de
Oudheidkamer Twente trokken Twente in om geld in te zamelen. Het architectenbureau van Muller en Beudt in
Hengelo, ontwerpers van het Rijksmuseum Twenthe, kreeg opdracht de restauratie te begeleiden. Toen het werk
een eind op streek was, nam Van Heek in december 1932 met het tekenklasje van Van Haeften een kijkje in
Weerselo. Herman Mos herinnerde zich dat later nog haarfijn: ‘Dit dorp, met zijn mooie Stiftskerkje, bestaat uit
twee buurten. ’t Ene deel is Rooms, ’t andere, waar ook de Stiftskerk staat, is Protestant. […] We schetsten ’t
kerkje, dat toentertijd nog niet gerestaureerd en van buiten dus nog wit gepleisterd was. Er waren al wel steigers
omheen.’

Twee jaar later, op 19 december 1934, bezochten Gerard van Haeften en de jongens van de tekenles Weerselo
nog eens. De restauratie was voltooid, het kerkje was op 31 mei 1933 weer
in gebruik genomen. De jongens waren er sinds het begin van de restauratie niet meer geweest
en ze kenden het gebouwtje bijna niet meer terug. De witte verf, die het kerkje een vrij karakterloos aanzien had
gegeven, was van de muren verwijderd. De oorspronkelijke zandsteen was weer bloot gelegd. Ook van binnen
was het kerkje grondig vernieuwd. Het orgel was verplaatst en er stond een mooie eikenhouten preekstoel, die
goed paste in het eenvoudige interieur. Nieuwe gebrandschilderde ramen verstrooiden het licht. Verscheidene
oude nissen waren blootgelegd. Bij de restauratie van het interieur, waarbij onder meer alle gewelven werden
vernieuwd, hadden werklieden enkele weken geleden een middeleeuwse muurschildering ontdekt, die al die tijd
onder een kalklaag verborgen was geweest. Het bleek
een fragment  te zijn van een schildering die  Het  Laatste  Oordeel  voorstelde,  vermoedelijk daterend uit  het
midden van de zestiende eeuw. Helaas lukte het niet het kunstwerk te behouden. Ook voor de tweede restauratie,
die kostbaarder was dan de eerste, hadden de fabrikanten, de ‘commissie van heren te Enschede’, onder leiding
van Jan van Heek, een aanzienlijk deel van de kosten voor hun rekening genomen.

Op  20  februari  1943  bracht  Jan  een  bezoekje  aan  Borne,  om  even  aan  de  oorlogsangst  in  Enschede  te
ontsnappen. Een maand geleden had een neerstortend Engels vliegtuig een geweldige brand in de binnenstad
veroorzaakt  en  het  gevaar  uit  de  lucht  bleef  dreigen.  Hij  maakte  drie  tekeningen,  in  en  buiten  de  St.
Stephanuskerk: de grafsteen van het geslacht Schele een ‘schets uit de tweebeukige kerk’, zoals hij onder de
tekening schreef, en een doorkijkje vanuit het dorp op de kerk. Van Heek had een bijzondere band met deze
laatmiddeleeuwse kerk. Zijn gedachten gingen een kwart eeuw terug, naar het najaar van 1918, toen hij zich –
weer  in  samenwerking  met  onder  anderen  Gijs  ter  Kuile  en  nu  ook Ko van  Deinse,  de  voorzitter  van  de
Oudheidkamer Twente – inzette voor de restauratie van de St. Stephanus. De kerk dreigde in verval te raken,
maar had zo’n grote bouwkundige en historische waarde,  dat  een restauratie  alleszins verantwoord,  ja zelfs
noodzakelijk was. In het wervende vouwblad dat in Borne en omliggende plaatsen onder potentiële geldgevers
werd
verspreid, beschreef hij het schilderachtige dorpsbeeld: ‘Gebouwd op eene hooge stille plek in het midden van
het dorp, onder de schaduwen van den forschen toren en omgeven door de stilte van het kerkhof, ligt daar het
rustige monument, bouwwerk van breede architectuur en hooge bekoring, opgetrokken in onze mooie kleurige
Twentsche baksteen, geschraagd door krachtige steunberen, zwaar overhuifd door een hoog leien dak.’ De kerk,
gewijd aan de Heilige Stephanus, dateert uit het begin van de vijftiende eeuw en was als originele tweebeukige
kerk  volgens  Van  Heek  een  unicum  in  Nederland.  Bij  vroegere  restauraties  waren  er  ‘onesthetische  en
onhistorische verknoeisels’ aangebracht. De kosten van de restauratie bedroegen in 1918 achttienduizend gulden.
Het  geld  kwam  er.  De  St.  Stephanus  werd  in  de  jaren  1919-1921  gerestaureerd,  dank  zij  bijdragen  van
particulieren uit Borne en de rest van Twente, het Rijk en de kerkvoogdij. De tekening die hij in 1943 van de
kerk maakte, sierde in augustus 1951 de folder die opriep geld te geven voor het herstel van de dorpskerk. Daarin
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schreef Jan van Heek, die wederom sterk betrokken was bij deze actie, dat de St. Stephanus ‘door oorlog en
storm’  opnieuw  in  verval  was  geraakt.  Vooral  het  dak  moest  dringend  worden  vernieuwd.  Van  Heek
beklemtoonde nog eens waarom herstel zo belangrijk was. De kerk had niet alleen een
bijzondere bekoring, door de omgeving, door haar exterieur, maar ook door de muurschilderingen, de stijlvolle
zandstenen preekstoel, de grafzerken en de drie waardevolle
klokken met hun prachtige klank. ‘Samen vormen zij een zeldzaam historisch geheel.’ Er was nog twaalfduizend
gulden nodig. De mededeling dat er iemand al vierduizend gulden had toegezegd, betekende dat Jan van Heek al
een voorzet en een voorbeeld had willen gegeven  om anderen aan te sporen ook diep in de beurs te tasten.38
Maar  dit  keer  kwamen  er  tegenvallers.  Rijk,  provincie  en  de  gemeente  Borne  gaven  geen  subsidie,  reeds
toegezegde  bedragen  werden  ingetrokken.  Pas  in  1974,  bijna  een  kwart  eeuw  later,  konden  de  Bornse
protestanten feestvieren, de St. Stephanus was weer gerestaureerd. 

Jan van Heek toverde Huis Bergh – omgeven door ruim twaalfhonderd hectare bossen en weiden – van een ruïne
om tot een glorieus middeleeuws kasteel, verrijkt met een verzameling
laatmiddeleeuwse kunstwerken, een uniek ensemble van bouwkunst, beeldende kunst en natuur in één van de
mooiste streken van ons land. Maar wat moest er in de toekomst met Huis Bergh gebeuren? Werd het kasteel een
conferentieoord, een klooster, een jeugdherberg?
Wie zou het beheren? Hij had al eens bedacht, dat – als de Nederlandse wet het toestond – de
Grafelijke  Bezitting  Bergh,  met  kasteel,  archief,  schilderijen  en  inboedel  aan  de  provincie  Gelderland  zou
moeten  worden  overgedragen,  of  aan  de  Staat  der  Nederlanden,  ‘ten  algemeenen  nutte  als  historisch  en
natuurmonument’. Maar of hij, ouder en wijzer, dat idee
in de jaren dertig nog overeind wilde houden, leek uiterst twijfelachtig, gezien zijn vaak geuite afkeer van té veel
bemoeienis van de overheid. En de kunstwerken? Zouden die na zijn overlijden her en der worden verkocht?
Zou zijn kostbare collectie uiteenvallen, zoals eens de
collectie-Van Stolk? Juist hij had zich zo vaak ingespannen om te voorkomen dat Nederlands
kunstbezit in handen zou vallen van rijke Amerikanen. Wie kreeg het beheer van het huisarchief, misschien wel
het grootste particuliere archief in ons land? En het natuurbezit
mocht zeker niet versnipperd worden. In de jaren dertig groeide Van Heek’s overtuiging dat hij zijn bezittingen
het best kon onderbrengen in een stichting. Dat het niet eenvoudig zou zijn, was wel gebleken. Hij wist hoeveel
moeite Anton Kröller en zijn vrouw Helene Kröller-Müller, weliswaar door financiële nood gedwongen, hadden
moeten  doen  om een  bevredigende  oplossing  te  vinden  om hun  park  De  Hoge  Veluwe,  het  museum met
Helene’s kunstcollectie en het Jachthuis Sint Hubertus bijeen te houden, als één attractie, ‘tot nut en genot van de
gemeenschap’. Jarenlange onderhandelingen hadden uiteindelijk in 1935 geleid tot de  Stichting Het Nationale
Park De Hoge Veluwe, die het echtpaar garandeerde dat de totaalbelevenis die De Hoge Veluwe wilde zijn, tot in
lengte van dagen het publiek de aantrekkelijke mengeling van kunst, natuur, cultuur en architectuur zou bieden.
De gelijkenis  met  Huis  Bergh  was  treffend,  het  kasteel,  de omringende natuur  en de waardevolle  collectie
laatmiddeleeuwse  kunst  vormden  volgens  Jan  van  Heek  ook  zo’n  aantrekkelijke,  gevarieerde  ondeelbare
eenheid.  Het  kasteel  en  de  omringende  bossen  waren  in  1923  weliswaar  ondergebracht  in  een  naamloze
vennootschap,  maar een stichting bood voordelen boven een NV – een stichting betaalde bijvoorbeeld geen
vermogens- en inkomstenbelasting. Van Heek besefte terdege dat zijn plan in de oorlogsjaren weinig kans van
slagen  zou hebben,  zeker omdat  hij  van diverse departementen  in Den Haag medewerking nodig had. Alle
bewindslieden hadden in de crisisjaren en in de oorlog zwaarder wegende zorgen aan hun hoofd. Van Heek
wachtte op een gunstiger economisch en politiek klimaat. Het geluk was met hem, want in het eerste naoorlogse
kabinet was een goede bekende van hem aangetreden als minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
prof.  dr.  Gerard van der  Leeuw, die in de jaren tien,  vóór hij  in 1918 in Groningen zijn wetenschappelijke
loopbaan begon, predikant was van de hervormde kerk van ’s Heerenberg. Vaak had Jan in de kerk naast de
ingang van het kasteel naar diens pakkende preken geluisterd. In latere jaren was Van der Leeuw dikwijls in zijn
eerste  en enige gemeente teruggeweest  en hadden Jan en hij meermalen contact  gehad.  De nieuwe minister
steunde de plannen van Jan van Heek en kreeg ook andere collega’s in het kabinet mee. Op vrijdag 5 april 1946
schreef Jan verheugd en opgelucht in zijn dagboek dat het een historische dag was geweest. Op Zonnebeek was
de acte gepasseerd, waarbij Van
Heek  alle  Berghse  bezittingen  aan  de  Stichting  Huis  Bergh  schonk:  het  kasteel,  de  bijgebouwen,
Boetselaersborg, Montferland, de vele woningen, het archief, de bibliotheek, kunstwerken en munten.

Volgens het aloude majoraatsrecht erfde in Twente de oudste zoon de boerderij. Jan van Heek
volgde dit recht en dus werd zijn oudste zoon Jan Herman Alexander – buiten Huis Bergh Jonge Jan genoemd
om hem van zijn vader te onderscheiden – rentmeester van Huis Bergh. ‘Ik ben door mijn vader opgeleid voor
het kasteel’, heeft Jan jr. vaak verklaard. Eind 1943 trad hij in dienst van de NV Huis Bergh. Onder toezicht van
rentmeester  G.J. Vriezen jr. werkte hij de boskaarten van het  Bergherbosch bij. Op 13 mei 1945 werd hem
samen met Vriezen het dagelijks beheer van alle goederen van Huis Bergh opgedragen, met als belangrijkste
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aandachtsgebied het bosbeheer. Vanaf 5 april 1946, toen de Stichting Huis Bergh was opgericht, kreeg Jan van
Heek als secretaris van het college van regenten en als gedelegeerd regent de dagelijkse leiding op Huis Bergh.

Het was overigens niet de eerste en ook niet de laatste keer dat Jan van Heek voor het behoud
en beheer van een kasteel een stichting oprichtte. Dat ging niet altijd van een leien dakje. De
oprichting op 6 september 1936 van de Stichting tot Behoud van den Doornenburg was een tamelijk moeizaam
proces geweest. Deze stichting had als doel ‘de voortdurende instandhouding en het behoud – eventueel herstel,
zoover dit wenschelijk en doorvoerbaar is – van de ruïne van den Doornenburg’. Het kasteel, sinds 1847 niet
meer bewoond, was in 1865 al bijna een ruïne. Van Heek kende de Doornenburg vanaf zijn eerste jaren op Huis
Bergh. Op zijn verkenningstochten door de omgeving zag hij het kasteel langzaam maar zeker verpauperen, het
leek voor het nageslacht verloren te gaan. Een ruïne kon soms ‘mooi en waardig’ zijn, maar dat gold hier niet.
De torens die de ingang flankeerden, waren hun spitsen
al kwijt. De poort stond op instorten. De uit het lood hangende veertiende-eeuwse kapel was
verworden tot een vuil washok. Met Victor de Stuers sprak Van Heek – tijdens zijn overleg over de restauratie
van Huis Bergh – een aantal keren over de Doornenburg, maar diens inspanningen om het kasteel een waardige
bestemming te geven, hadden niets opgeleverd. In de jaren daarna bracht Van Heek als lid van de Geldersche
Monumentencommissie herhaald de Doornenburg ter sprake. Maar pas in 1936 wilde de eigenaar, Alexander
baron  van  der  Heyden  van  Doornenburg,  het  kasteel  overdragen  aan  een  stichting  die  de  burcht  moest
restaureren. Van Heek wilde het kasteel kopen – de baron vroeg tienduizend gulden – en daarna schenken aan de
nieuwe stichting. Voorwaarde was dat het Rijk en de provincie Gelderland financieel bijdroegen op basis van
een door Van Heek ontworpen restauratieplan.
Jan van Heek stelde voor dat het Rijk vijf jaar lang tienduizend gulden per jaar meebetaalde
en de provincie jaarlijks minstens duizend gulden. Toen de Stichting tot Behoud van den Doornenburg was
opgericht, verstrekten beide overheden de gevraagde subsidies, waarbij Van Heek telkens de toegezegde, maar
nog niet ontvangen bedragen voorfinancierde. Op 1 april 1937 begonnen de herstelwerkzaamheden. Hoewel veel
deskundigen restauratie nauwelijks mogelijk achtten, zag Van Heek de toekomst voor het kasteel zonniger in.
Hij werd in zijn mening gesterkt door architect Van Heeswijk, die ook geadviseerd had bij de restauratie van de
Grote Kerk in Enschede, en zijn opzichter M.J.J. van Beveren, een deskundig duo dat ruime ervaring had met
ingrijpende  restauraties  van  monumentale,  middeleeuwse  bouwwerken.  Van  Heek  zag  het  oude  kasteel
geleidelijk te voorschijn komen en toen de grachten waren uitgediept en de valbrug die leidde naar de voorburcht
was  hersteld,  keerde  het  markante  karakter  van  de  sterke,  ommuurde  waterburcht  helemaal  terug.  Op  27
september 1941 werd het einde van de restauratie bescheiden gevierd. ‘Van een vormloze steenklomp en ruïne is
de Doornenburg geworden tot een “waterburg” uit de dertiende eeuw van sprookjesachtigen vorm.’ Nederland
bezat weer ‘een machtige middeleeuwse burcht uit de 13e en 14e eeuw’. ‘Zij doet, vooral bij zonlicht, aan als
een der fijne boekverluchtingen uit “Les très riches heures du Duc de Berry”  of het wat latere “Breviarium
Grimani”. Ook kan men denken aan het verschiet van een schilderij van Memling. Toch is het werkelijkheid. Er
is niets gefantaseerd. Alles is hersteld naar de aanwijzingen, die de ruïne zelf gaf, en uit de 18 de eeuwse, in de
regel zeer nauwkeurige afbeeldingen.’

Van Heek hoopte dit middeleeuws monument ‘voor honderden jaren’ behouden te hebben. Aanvankelijk leek het
dat de Doornenburg in de oorlog gespaard bleef, maar op 10 april 1945
hoorde Jan van Heek dat de Doornenburg niet meer bestond. Duitse vernietigingscommando’s hadden midden
maart het kasteel opgeblazen. Van Heek vroeg Van Beveren wat er moest gebeuren. Het advies was het terrein te
laten bewaken, het puin zo snel mogelijk opruimen, niet slopen, nog bruikbare materialen opslaan. Door ziekte
was Van Heek niet in staat geweest zelf de schade op te nemen, pas begin juli, toen hij voldoende hersteld was,
zag hij het gehavende kasteel. Het was een treurig gezicht: totale vernieling. Van Heek schrok van de vormloze
muurklompen,  de puinhopen,  gescheurde  en ontzette  ringmuren,  een verwoeste  boerderij  en een verwilderd
terrein. De massale muren van de hoofdburcht lagen in brokstukken in en tot over de grachten. Alleen de kapel
en de ontvangkamer waren vrijwel ongeschonden. Aan de bestuursleden van de stichting berichtte hij dezelfde
dag nog hoe ernstig de situatie was en somde uitvoerig op wat er de komende tijd moest gebeuren. De stichting
zou haar uiterste best doen de Doornenburg te behouden. De restauratie vergde vele jaren. Pas in maart 1965 kon
zoon Jan van Heek het verhaal van de geslaagde wederopbouw schrijven.

Jan van Heek richtte aan het eind van de jaren dertig zijn aandacht ook op het kasteel Hernen
in het Land van Maas en Waal. Het dateerde uit de veertiende eeuw, maar kende geen roemrucht verleden. Het
had niet te lijden gehad van beschietingen, branden of bommen. Wel sloeg de tand des tijds toe, het kasteel was
verwaarloosd,  maar  niet  vervallen.  Dank  zij  de  bemoeienis  van  Jan  van  Heek  en  mr.  Schelto  baron  van
Heemstra, commissaris der koningin
in Gelderland, wilde eigenares mevrouw A. M. Metelerkamp van Bronkhorst, geb. jkvr. Den
Tex in 1939 het kasteel in Bergharen (nu gemeente Wijchen) schenken aan een op te richten
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stichting, op voorwaarde dat deze de restauratie en de verdere zorgen voor het kasteel op zich
nam. Van Heek vond weerklank bij Van der Haagen, die minister Gerrit Bolkestein van OK&W overtuigde,
waarna ook Gedeputeerde Staten van Gelderland en het gemeentebestuur van Bergharen instemden.

Het initiatief van Van Heek en Van Heemstra bleek een krachtige impuls voor de al lang levende plannen voor
een stichting die zich bekommerde om het lot van kastelen in de provincie Gelderland. Ze waren al eerder samen
opgetrokken, namelijk bij de oprichting van
de Stichting Het Geldersch Landschap in 1929. Beiden beschouwden kastelen niet uitsluitend
als kostbare architectuurmonumenten,  maar zeker ook als onmisbare onderdelen van het landschap. Maar in
Nederland liepen veel kastelen groot gevaar te worden verkocht, zeker wanneer eigenaren overleden. Het was de
druk van de belastingen op de eigenaren van kastelen en landgoederen die de exploitatie bemoeilijkte. Hulp
bieden was geen taak voor Het
Geldersch Landschap, want voor kastelen moesten andere fondsen en bronnen worden aangesproken en ook
andere krachten worden gemobiliseerd. Zo ontstond het idee voor een
Gelderse kastelenstichting. 

Op 5 april 1940 verzamelde Van Heemstra in het Provinciehuis in Arnhem een aantal vooraanstaanden uit het
kastelenwereldje. Hier werd de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen  geboren, met de commissaris als
voorzitter, één van de bestuursleden was Van Heek. Op 19 juni 1940 droeg mevrouw Metelerkamp het kasteel
Hernen met ruim vijf hectare
omliggende gronden over aan de stichting. Met de restauratie kon in 1943 op kleine schaal een begin worden
gemaakt,  omdat  bouwmaterialen  schaars  en  duur  waren.  Het  werk  gebeurde  clandestien;  als  er  op  het
binnenplein werd gewerkt, kon niemand dat vanaf de weg zien. Pas in 1947 kwam met een rijksgoedkeuring de
restauratie goed op gang, al ging het met kleine stapjes. Herhaald dreigde oponthoud, omdat het ministerie geen
geld overmaakte. Van Heek, onvermoeibaar en onverzettelijk, spande zich steeds weer in om het werk op gang
te krijgen, af en toe trok hij zelf de beurs. Zo schoot hij in 1948 vijfduizend gulden voor, zodat het herstel van de
zuidelijke binnenmuur kon worden voltooid, waardoor de binnenplaats haar fiere uiterlijk terug kreeg. Ook voor
1949 mocht de stichting op hetzelfde bedrag rekenen.
Toen eind 1951 de geldpotten leeg waren, daagde Van Heek de minister uit: hij wilde tienduizend gulden op
tafel leggen, als de bewindsman er hetzelfde bedrag bij legde. Hoewel
ambtenaren op het departement zo’n voorstel als inbreuk op het ministerieel beleid beschouwden, kreeg Van
Heek de twintig mille toch bij elkaar en kon het herstel weer enige
tijd doorgaan. Pas vanaf 1955 werd er onafgebroken doorgewerkt, na een toezegging van Jan van Heek dat van
zijn kant veertigduizend gulden was te verwachten. 0p 6 september 1957 is in de grote zaal van het kasteel de
voltooiing van de restauratie gevierd.

Van Heek’s activiteiten voor de Gelderse kastelen en de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen bleven in
het  land  niet  onopgemerkt.  Hij  werd  eind  1945  lid  van  de  Raad  van  Beheer  van  de  Nederlandsche
Kasteelenstichting.  ‘De  kasteelen  van  landverraders  en  Duitschers  worden  thans  zooveel  mogelijk  weer
betrokken door erfgenamen van de voormalige bewoners. Die zijn echter heel vaak niet in staat de zware fiscale
en andere lasten van het kasteel te dragen.’ Deze situatie was mede aanleiding geweest voor het oprichten – op
29 november 1945 – van deze stichting. Van Heek twijfelde of hij zich er thuis zou voelen. Als het plan was het
bijbehorende grondbezit van de kastelen te scheiden, waardoor de historische band werd verbroken, zag hij voor
zichzelf geen plaats in de Kasteelenstichting. Dat gold ook wanneer de stichting zich zou moeten beperken tot
het geven van adviezen. Gesprekken op het departement in Den Haag,  met onder anderen Van der Haagen,
maakten duidelijk dat Van Heek zich geen zorgen hoefde te maken: kastelen en landelijke bezittingen vormden
samen het aandachtsveld van de Kasteelenstichting, die meer deed dan uitsluitend adviseren.

Jan van Heek had vanaf 1918, toen de Duitse keizer Wilhelm II naar Nederland vluchtte, de
contacten met hem en zijn familie onderhouden. Wilhelm was na zijn komst in Nederland opgevangen door een
bekende van Van Heek, graaf Godard van Aldenburg Bentinck, die hem
op verzoek van de Nederlandse regering voor enkele dagen onderdak verleende in zijn kasteel
Amerongen.  Die  enkele  dagen  werden  anderhalf  jaar,  omdat  de  verbannen  keizer  moest  wachten  op  een
definitieve verblijfsvergunning. Intussen werd gezocht naar een onderkomen
dat paste bij de status en de wensen van de voormalige keizer en zijn vrouw Augusta Victoria
van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Huis Doorn kwam in de aanbieding. Het
statige landhuis – ontstaan uit een uit de negende eeuw daterende hoeve met landbouwgrond,
geleidelijk vergroot en verbouwd – was weliswaar klein, maar wel omgeven door ongeveer veertig hectare park,
vol bomen, waar de keizer zijn geliefde hobby houthakken naar hartelust
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kon botvieren. Op 16 augustus 1919 kocht Wilhelm het huis voor een half miljoen gulden. Na enkele kleine
verbouwingen ging het keizerlijk paar er medio 1920 wonen. De revolutionaire
Duitse regering had het grootste deel van de keizerlijke bezittingen in beslag genomen, maar
om zijn nieuwe onderkomen in te richten, mocht Wilhelm zelf een keuze maken. In september
1919 kwam de eerste trein met goederen op het station in Zeist aan, 51 wagons vol meubels,
gebruiksvoorwerpen,  een  auto,  kunstvoorwerpen  en  memorabilia  van  allerlei  aard;  later  volgden  nog  acht
wagons.  Veel  van  de  kunstwerken  van  de  Kaiser  herinneren  aan  de  Hohenzollerns,  vooral  aan  voorvader
Frederik  de  Grote,  die  Wilhelm in  hoge  mate  bewonderde.  Op  een  kaartentafel  in  Huis  Doorn  stond  een
verkleinde kopie van een ruiterstandbeeld van Frederik.

Jan en Annetje van Heek kregen vaak een uitnodiging om op bezoek te komen bij Wilhelm en zijn gemalin. Ze
maakten daarvan lang niet altijd gebruik, wilden dat ook niet, maar waren toch enkele malen te gast in Doorn.
Keizer Wilhelm ontving hen steeds persoonlijk ‘op de meest hupsche en voorkomende wijze.’ Verwonderd,
maar  ook  met  enige  bewondering  zal  Van  Heek  rondgekeken  hebben  op  de  bel-etage  van  het  huis,  die
voornamelijk  voor  representatie  was  ingericht.  In  de  vestibule  stonden  drie  pontificale  borstbeelden  van
Pruisische vorsten en een Pruisische prinses. Hier hingen ook twee grote portretten van stadhouder Willem V en
diens vrouw Wilhelmina van Pruisen.Wilhelm II ging prat op zijn banden met het Huis Oranje.
Wilhelm en  zijn  tweede  vrouw prinses  Hermine  von  Reusz  –  Augusta  Victoria  was  in  1922  overleden  –
bezochten ook een aantal malen Huis Bergh, voor het eerst op 13 juli 1926; het paar was vergezeld van onder
anderen graaf Godard van Aldenburg Bentinck en Jan’s zuster Lida, die met haar man Willem Blijdenstein in
Huis te Maarn woonde en tot de kennissenkring van Wilhelm behoorde. ‘We lunchten vooraf op Montferland. Ik
ontving Z.M. en geleidde hem boven op het plateau rond, hem het uitzicht over de Rijnvlakte, Emmerich, Kleve
en Xanten toonende. Het was de eerste keer, dat Keizer Wilhelm na November 1918 zijn land terugzag. Ik vond
het een aangrijpend moment, doch Z.M. zelf heeft de emoties, wanneer die bij hem opkwamen, niet naar buiten
laten blijken.’

De vroegere keizer maakte een sympathieke indruk op Van Heek. Van de ijdelheid die zijn optreden vooral in de
eerste vijftien jaar van zijn keizerschap kenmerkte, was niets meer te bespeuren. Van Heek herkende de man
‘van de opgedraaide snorren’ niet meer. Bovendien onthield Wilhelm zich van bittere uitlatingen over zijn lot,
dat hij met gelatenheid droeg, niet
vergetend dat hij tot de machtigste mannen van de wereld had behoord. Wilhelm II overleed in 1941 op 82-jarige
leeftijd  op  Huis  Doorn.  Twee  jaar  later  vaardigde  de  Nederlandse  regering  in  ballingschap  het  Besluit
Vijandelijke Vermogens uit: alle bezittingen in Nederland van vijandelijke onderdanen gingen na het einde van
de  oorlog  automatisch  over  naar  de  Nederlandse  staat.  Deze  confiscatie  diende  niet  alleen  als
‘Wiedergutmachung’, maar door de bezittingen te verkopen kreeg de regering geld voor de wederopbouw van
ons land. Huis Doorn werd ondergebracht bij het Nederlandsche Beheersinstituut die de verbeurd verklaarde
goederen  beheerde  totdat  deze  waren  verkocht  en  het  huis  een  economisch  maatschappelijke  functie  had
gekregen. In een vertrouwelijke memorie van 22 september 1948 kritiseerde Jan van Heek, die om zijn ervaring
gevraagd was advies uit te brengen, het voorstel van de regering huis en park voor het symbolische bedrag van
één gulden aan de gemeente Doorn aan te bieden; het grootste deel van de inboedel zou de gemeente voor 75
jaar worden toevertrouwd. Hij vond dit geen goede oplossing. De samenstelling en politieke voorkeuren van het
gemeentebestuur  wisselden  regelmatig  en  persoonlijke  inzichten  speelden  in  de  besluitvorming vaak  een  té
belangrijke rol. Deze oplossing bood dan ook geen waarborgen dat Huis Doorn in de toekomst ‘met de noodige
zorg en piëteit’  zou worden  behandeld.  Het  was  Van Heek bekend dat  de regering bezwaar  had tegen  een
stichting, maar hij waagde het toch dit denkbeeld nogmaals op tafel te leggen. Zijn voorstel was een college van
vijf regenten samen te stellen: vertegenwoordigers  van rijk,  provincie,  gemeente,  een kastelenkenner en een
bosbouwkundige, om verzekerd te zijn ‘van permanentie in beheer zonder gevaar van concessies naar eenigen
kant’. Op ‘ethische gronden’ wilde Van Heek opkomen voor Huis Doorn, met zijn ‘onvervangbare herinneringen
aan het Huis der Hohenzollerns, ook zoals dat
is samengeweven met dat der Oranjes’. Hij benadrukte dat de voormalige keizer twintig jaar
asielrecht had genoten in ons land en dat hij al die jaren Nederland en het Nederlandse volk
geen kwaad had gedaan. De keizer had zich waardig gedragen en was een tegenstander van
het Nazi-regiem geweest. Van Heek waarschuwde, dat wanneer ‘huis en inhoud verloren zouden gaan of zonder
noodzaak verstrooid worden’ ons land een verwijtbare schuld op zich
zou laden. Het lukte hem de weerstand van de regering tegen het vormen een stichting te breken. Zijn idee werd
gerealiseerd: in 1956 werd het beheer overgedragen aan de Stichting
Huis Doorn. Jan van Heek was één van de bestuurders, naast de burgemeester van Doorn J.H.E. van Nagell, de
commissaris van de koningin in Utrecht M.A. Reinalda, de directeur van het Rijksmuseum jhr.dr. D.C. Roëll en
Piet van Tienhoven. Samen met een vertegenwoordiger van de Kasteelenstichting en de rentmeester bezaten ze
de deskundigheid die Van Heek in zijn memorie had bedoeld.
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Voor de financiering van de restauraties van de kastelen de Doornenburg en Hernen kon Jan
van Heek putten uit de fondsen van de Stichting Edwina van Heek, genoemd naar zijn schoonzuster Edwina Burr
Ewing, die op maandag 17 september 1945 was overleden. Jan had altijd, vanaf hun eerste kennismaking in
Bentheim eind negentiende eeuw, een zeer vriendschappelijke relatie met Edwina. Ze was een leeftijdgenoot,
ruim een jaar ouder dan hij.
Beiden koesterden een grote liefde voor natuur en kunst, die meestal de hoofdonderwerpen vormden in hun
gesprekken  en  hun veelvuldige  briefwisseling.  Al  in  1923,  bij  de dood van  Bernard,  had Edwina de wens
uitgesproken, dat Jan na haar dood de beschikking zou krijgen
over haar gehele bezit. Een jaar later wees ze haar zwager aan als executeur en enig erfgenaam en gaf hem de
vrije beschikking over haar hele vermogen. Jan meende echter dat Edwina’s vermogen hem niet toekwam en
besloot de Stichting Edwina van Heek op te richten. De stichtingsakte werd op 15 november 1946 gepasseerd in
Zonnebeek.  De stichting wilde  bijdragen  aan  het  behoud van  natuurmonumenten  en  historisch  waardevolle
gebouwen, en aan aankoop van voorwerpen van kunst-, historische of natuurhistorische waarde ten behoeve van
publieke verzamelingen. In het college van regenten nam onder anderen minister Gerard van der Leeuw zitting,
die Jan van Heek eerder dat jaar zo behulpzaam was geweest bij de realisatie van zijn plan voor de Stichting
Huis  Bergh.  Over  de  hoogte  van  het  vermogen  van  Edwina  van  Heek  geven  stichting  noch  nabestaanden
informatie, want nog altijd werkt de stichting, zoals in 1951 werd genotuleerd, ‘in stilte en is de vijandin van
ruchtbaarheid’. De stichting is vooral actief in Overijssel en Gelderland, maar ook in andere provincies, langs
lijnen die Jan van Heek als  voorzitter  uitzette,  waarbij  zijn  voorliefde voor middeleeuwse monumenten als
kastelen en kerken richtinggevend was. In het begin van de jaren vijftig kocht de Stichting Edwina van Heek in
Twente twee aan elkaar grenzende landgoederen: Borg Beuningen en Singraven.  In 1903 had architect Karel
Muller op het  zeventig ha grote landgoed Borg Beuningen een riant, ruim zomerhuis in Engelse cottagestijl
gebouwd. Na het overlijden van D.W. van Wulfften Palthe, een oom van Annetje van Heek, werd het landgoed
ondergebracht in een NV op aandelen, die in handen waren van de kinderen. Maar vervreemding dreigde, toen
enigen van hen de vennootschap wilden ontbinden. Uiteraard kreeg Jan van Heek daar lucht van en de stichting
kocht het landgoed.

In de regentenvergadering van 11 juli 1953 deelde Van Heek mee dat eigenaar mr. Willem Frederik Jan Laan
(1891-1966) van Singraven had gevraagd of de stichting in de toekomst de
zorg voor zijn landgoed op zich wilde nemen. Op 5 augustus  bracht  hij met Laan een middag door op het
landgoed. In een jeep maakten ze een rondrit door de omgeving. Ze bekeken de landerijen, de watermolens en
dwaalden door het huis. Het resultaat was dat het hem niet verstandig leek dat de Stichting Edwina van Heek de
verantwoordelijkheid  voor  Singraven  op  zich  zou  nemen.  De  stichting  zou  dan  verplichtingen  overnemen,
zonder te weten of ze uitvoerbaar waren. En hij had van Laan ook begrepen, dat de komende jaren het jaarlijkse
tekort op de exploitatie dertigduizend gulden zou bedragen. Van Heek was overigens wel bereid te helpen met
het zoeken naar een oplossing om Singraven te behouden. In het voorjaar van 1954 presenteerde Laan een nieuw
en enigszins verrassend idee dat Jan van Heek als directeur van het Rijksmuseum Twenthe aansprak.  Laan,
inmiddels stelde voor dat na zijn overlijden Singraven een ‘Buitenmuseum’ werd van het Enschedese museum.
Op de bovenverdieping konden met enige regelmaat tentoonstellingen worden gehouden. Huis Singraven zou zo
een  Uithof  worden  van  het  Enschedese  museum  en  de  staat  mocht  het  ook  gebruiken  voor  ontvangsten,
samenkomsten  en  besprekingen.  Tijdrovende  onderhandelingen  leidden  uiteindelijk  tot  resultaat:  op  13  juni
1956, kwam het Huis Singraven met alle bezittingen voor een half miljoen gulden in het bezit van de Stichting
Edwina van Heek. Een buitenmuseum is er niet gekomen.

Niet ver van Singraven ligt in Lattrop – ‘één der allermooiste boerschoppen in dit gebied’ – in het 280 hectare
tellende landgoed de havezate Brecklenkamp, die dateert uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. Jan van
Heek luidde in 1934 de noodklok. De Brecklenkamp stond al bijna een halve eeuw leeg, het huis was vuil,
verwaarloosd en vervallen. Bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg kreeg hij nul op het rekest. Enkele jaren
later nam Arnold van Heek, de jongste broer van Jan, het initiatief. In 1941 kocht hij de havezate van de Vrouwe
van Twickel.  Hoe vervallen alles was, had Van Deinse gezien: ‘De grachten waren dichtgegroeid,  struik en
boom opgeslagen op het plein binnen de gracht, het sierlijke wachttorentje was omhangen met een weelderig
kleed van klimop, dat met stammen, als een pols zo dik, tegen muren en dak opklom; de zandstenen borstwering
langs  de  gracht  was  naar  beneden  gestort;  kortom,  het  huis  was  een  “woonplaats  voor  uilen  en  vogelen”
geworden.’ In nauw overleg met broer Jan besloot Arnold van Heek de havezate te redden en hij richtte in 1942
de Stichting tot instandhouding van het huis te Brecklenkamp op. Hij liet het huis in de oorlogsjaren zorgvuldig
restaureren en verhuurde het aan de Nederlandse Jeugdherberg Centrale. In 1991 werd Brecklenkamp aan een
particulier verkocht, die het huis grondig liet restaureren en het nu bewoont.
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Het bekendste kasteel in Twente is nog altijd Twickel in Delden, een middeleeuws monument, in de uitgestrekte
Twickelerbossen, in de veertiende eeuw ontstaan uit een boerenhoeve, meer dan zeshonderd jaar bewoond door
adellijke geslachten.  De laatste  eigenaresse  was Marie van Heeckeren van Wassenaer  (1897-1975),  geboren
gravin Marie Amélie Mechtild Agnès van Aldenburg Bentinck, de ‘barones’,  zoals ze graag genoemd wilde
worden. Wanneer Jan van Heek de barones leerde kennen, is niet bekend. In die jaren waren er nauwelijks
contacten tussen de textielfabrikanten – want nouveau riche – en de Twentse adel, die voornamelijk resideerde in
Diepenheim en omgeving, in Delden en Almelo. Maar de status van Jan van Heek als kasteeleigenaar tilde hem
uit  boven zijn  collega’s.  Ook was  in  adellijke kringen  niet  onopgemerkt  gebleven,  dat  Van Heek zich  had
ontfermd omdat over de Doornenburg en Hernen. Van Heek werd op 7 januari 1943 uitgenodigd op kasteel
Twickel. De barones wilde
met hem over het huisarchief van Twickel praten, ze had goede berichten gehoord over het huisarchief van Huis
Bergh. Het is aannemelijk dat zij met Van Heek ook sprak over de Doornenburg en Hernen en over de toekomst
van haar kasteel. Het huwelijk van Marie van Heeckeren (43) met Rodolphe baron van Heeckeren (64) was
kinderloos gebleven. Ze waren in gemeenschap van goederen getrouwd, zodat de barones universeel erfgenaam
van Twickel was. Na de oorlog werd de vraag wat er in de toekomst met het kasteel en omliggende bezittingen
moest gebeuren, actueel. De baron was overleden, de barones was 66 jaar. In de
zomer van 1947 stuurde Van Heek op verzoek van rentmeester W.H. Bitter de statuten van de stichting Huis
Bergh naar Delden. Zijn advies was uiteraard dat de barones een stichting oprichtte. Zelf moest ze dan – om de
meeste invloed te houden – president van een College van Regenten worden en ook zelf haar medebestuurders
kiezen.  In  elk geval,  raadde  Van Heek de rentmeester  enkele  maanden later  met  klem aan  naar  een  snelle
oplossing te streven, om te voorkomen dat de staat invloed kreeg. Hij wees de barones op de hoge belastingen en
de personeelslasten; vooral de belastingen wogen zwaar. ‘Wat aan grooter grondbezit de genadeslag geeft zijn de
successierechten  die  bij  opeenvolgende  vererving  het  bezit  opeten  na  het  vooraf  reeds  te  hebben  doen
uiteenvallen.’ Het alternatief voor wie zijn bezittingen niet in een stichting onderbracht was, aldus Van Heek, dat
de bezitting versnipperd raakte en uiteindelijk in handen viel ‘van den grooten slokop, den Staat onder beheer
van een van zijn gecreëerde diensten’.

Ooit dacht Jan van Heek zijn Huis Bergh te schenken aan de provincie of de staat, maar later
draaide hij faliekant om en adviseerde iedere kasteeleigenaar zijn bezittingen onder te brengen in een stichting en
het niet in handen te laten vallen van de ‘slokop’ die de staat in zijn ogen was. Als voorbeeld noemde hij steeds
weer het lot van het kasteel Slangenburg in Doetinchem. Opmerkelijk is dat minister Gerard van der Leeuw, een
goede  bekende  van  Jan  van  Heek,  staatsdienaar  dus,  zijn  collega  van  Financiën  in  september  1945  al
waarschuwde  en  adviseerde  een  stichting  Nationaal  Kunstbezit  op  te  richten.  Hij  noemde  Slangenburg  als
voorbeeld, waarvoor al gegadigden waren, ‘bij wie deeling van het landgoed onvermijdelijk lijkt en het bijkans
gave interieur zijn karakter goeddeels zal moeten verliezen’. De stichting zou het vrijvallende onroerend goed –
voornamelijk  van  Duitse  eigenaren  –  dat  van  betekenis  is  uit  een  oogpunt  van  monumentenzorg’  moeten
beschermen. Slangenburg was eigendom van de Duitser Hermann Passmann (1873-1954) en werd na de Tweede
Wereldoorlog  als  vijandelijk  bezit  in  beslag  genomen  en  verviel  aan  het  Nederlands  Beheersinstituut.  De
voorspelling  van  minister  Van  der  Leeuw  kwam uit.  De  gegadigden  die  hij  in  zijn  brief  bedoelde,  waren
Benedictijner monniken; ze trokken in een karavaan op 23 oktober 1945 naar Slangenburg, hun nieuwe klooster.
In enkele dagen werd het kasteel ingericht met de
aanwezige,  vaak antieke meubelen en zaken uit  een ander klooster.  De grote zaal  werd kapel,  rijen stoelen
vormden de koorbanken, de hal veranderde in een kloostergang, de opkamer in de kapittelzaal en de jachtkamer
werd de refter voor de monniken. Op de verdieping was ruimte genoeg voor kloostercellen. Zo’n lot wilde Jan
van Heek, in het spoor van zijn vriend Gerard van der Leeuw, andere Nederlandse kastelen besparen. In de
statuten van de Stichting Twickel staat dan ook, dat het kasteel niet mag worden bestemd ‘tot jeugdherberg,
centrum voor religieuze of politieke groepen of organisaties, retraitehuis, klooster of iets van dien aard’.

Marie  van  Heeckeren  bleek  op  basis  van  dit  argument  bereid  het  hele  bezit  van  Twickel  met  vierduizend
hectaren en alle bezittingen elders over te dragen aan een te vormen stichting. In
de  statuten moesten  waarborgen  worden  vastgelegd  ‘voor een  blijvend en  goed  beheer  van  een  ondeelbaar
historisch  en  landschappelijk  monument’.  Voorwaarde  was  dat  de  regering  de  barones  vrijstelde  van
schenkingsrecht  en vermogensheffing.  Maar omdat minister mr.dr.  Piet  Lieftinck van Financiën in de eerste
jaren na de oorlog zich als opdracht had gesteld financieel weer orde op zaken te stellen, was hij niet genegen het
Twickelse verzoek in te willigen. Zo stagneerden de plannen vijf jaar. Geduldig wachtten de barones en Jan van
Heek totdat er op het ministerie van Financiën een andere wind ging waaien. Dat was toen J. van der Kieft de
portefeuille overnam van Lieftinck. Van Heek vroeg in oktober 1952 een introductie om over Twickel te praten.
‘Intussen wordt mevrouw Van Heeckeren [...] ieder jaar ouder. Zij zoude Twickel gaarne veilig en bewaard
weten’,  aldus  Van  Heek.  Het  ging  hier  om  het  behoud  van  het  volgens  hem  belangrijkste  landgoed  van
Nederland. ‘Ik spreek in deze niet slechts als geboren Twent, aan wien het Twentsche land dierbaar is, doch ook
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als Nederlander.’ Drie weken later zat Jan van Heek met de minister aan tafel. In een aangenaam onderhoud
stelde de minister zich zonder enig voorbehoud achter de plannen voor Twickel. Op 7 april 1953 passeerde de
akte, tot grote vreugde uiteraard van Van Heek en zeker ook van de barones. Haar medewerkers op het kasteel
lazen  het  nieuws in  de krant.  De  totstandkoming van  de  Stichting  Twickel  was  groot  nieuws.  De  Nieuwe
Rotterdamse Courant meldde op 15 april het behoud van het landgoed. ‘Zoals het wondermooie Isola Bella ligt
als  een  parel  temidden  van  het  Lago  Maggiore,  zo  ligt  het  landgoed  Twickel  temidden  van  Twente’s
natuurschoon. Een prachtig, centraal Twente min of meer beheersend landgoed voorwaar!’ Enkele maanden later
presenteerde het Algemeen Handelsblad onder de kop ‘Successierechten zullen Twickel niet meer kunnen deren’
een kolommenlang artikel over de historie van het kasteel, met enkele lovende regels voor Jan van Heek ‘die een
zo groot  deel  van zijn leven en een  zo groot  deel  van zijn vermogen in dienst  stelde van het  behoud van
waardevolle cultuurmonumenten’.

Waarom had Jan van Heek zo’n opvallende belangstelling voor kastelen? Waarom had hij Huis Bergh gekocht?
Was het  de verhevenheid van de adellijke omgeving die hij  in de Liemers  aantrof,  waar  het  wemelde van
kastelen en havezaten en adel woonde? Wilde hij in adellijke kringen doordringen, om zijn status te verhogen,
naar het voorbeeld van vele nouveaux riches in andere Europese landen? In tegenstelling tot andere Twentse
fabrikanten die als grootgrondbezitter niet socialiseerden met de Twentse adel, zocht Jan van Heek wel sociale
contacten met de adel in de buurt en bouwde in de loop der jaren in de Liemers, in de Achterhoek en andere
delen  van  het  land een dicht  netwerk  op.  Kasteelpoorten  zwaaiden  open om de rijke familie  Van Heek te
ontvangen,  zoals  Jan en  Annetje  de  poort  van Huis  Bergh  openden om hun adellijke gasten  te  ontvangen.
Regelmatig speelden ze golf in de golfclub Enghuizen, die door vijf adellijke sportliefhebbers was opgericht. In
de notitie die Jan van Heek later zou maken over interessante mensen die hij in zijn leven had ontmoet, staan
enkele bladzijden lang namen van tal van adellijke families uit het hele land die tot de vriendenkring van de Van
Heeks behoorden. Hij bouwde in de loop der jaren zijn adellijke netwerk verder uit in organisaties op het terrein
van natuurbeheer en monumentenzorg, waar hij in het bestuur tal van adellijke landgenoten ontmoette. Of hij
lonkte naar een adellijke titel, is niet bekend. Was hij voor sommige Duitsers Baron Van Heek, voor zijn eigen
landgenoten was hij de kasteelbezitter, wel met het ‘vleugje dynastiek aanzien van een adellijk huis’, waarom
een voorouder in 1822 Hof te Boekelo had gekocht. Wel zullen zijn bekendheid en de landelijke vermaardheid
van de naam

Van Heek reden zijn geweest voor de Hoge Raad van Adel om in 1953 de naam Van Heek op
een lijstje te zetten van families die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen ‘voor adelsgunst’. De Raad
wilde verdienstelijke mensen uit families ‘die hetzij in publieke ambten,
hetzij  als  dienaren  der  wetenschap,  hetzij  als  officieren,  hetzij  in  particuliere  functies  als  uitzonderlijk
voortreffelijke burgers gedurende drie generaties naar voren zijn gekomen’, in de adelstand verheffen. Het is
echter bij een lijstje gebleven. De familie staat wel in het ‘blauwe boekje’, hetgeen betekent dat overeenkomstig
de toelatingseisen tot het  Nederland’s Patriciaat  zes generaties van de familie ‘een vooraanstaande rol  in de
Nederlandse samenleving’ hebben gespeeld.

Toen Jan van Heek op 4 mei 1945, ruim een maand na de bevrijding van Enschede, het Rijksmuseum Twenthe
bezocht, kon hij opgelucht vaststellen dat het museum, dat hij op 14
juli 1944 met zijn gezin had verlaten om zich voorgoed in Huis Bergh te vestigen, geen oorlogsschade had
opgelopen. De woonvertrekken, zijn bureau, het archief, de brandkasten,
de  dossiers,  alles  hadden  de  Duitsers  ‘ongetoucheerd’  gelaten.  Twee  weken  later  berichtte  conservator
Cor(nelus) Hijszeler, opvolger van Ko van Deinse die in 1938 met pensioen was gegaan, Jan van Heek dat in het
museum alles naar wens verliep. De kunstschatten die de oorlog in de kelders van het museum hadden overleefd,
stonden  en  hingen  op  hun  oude  plaats,  de  gobelins  sierden  de  wanden  als  voorheen,  en  ook  het
miniatuurkabinetje toonde weer haar volle glorie. Alleen de meeste schilderijen ontbraken nog. Ze waren in de
eerste oorlogsjaren op diverse plaatsen verborgen, in het Belastingkantoor in Enschede, in de Twentsche Bank in
Goor,  in  de  kelders  van  de  melkfabriek  in  Haaksbergen  en  in  de  rijksschuilkelder  in  Paasloo,  waar  ook
kunstwerken  uit  andere  Nederlandse  musea waren  ondergebracht.  Er  kwamen ook weer  bezoekers  naar  het
museum, vooral veel geallieerde militairen. Een ‘prachtige internationale propaganda’ vond Hijszeler. Op 19 mei
was het museum weer opengegaan.

Na  de  Tweede  Wereldoorlog  werd  in  de  nationale  museumwereld  de  vraag  weer  actueel  die  ook  in  het
interbellum volop in discussie was: Wat is de plaats en taak van een museum in de Nederlandse samenleving?
Het antwoord was, in enkele zinnen samengevat: het voortdurend groeiende besef dat een museum in hoge mate
kon bijdragen  om mensen  aan  cultuur  te  laten  deelnemen,  om hen  vertrouwd te  maken met  ons  nationale
culturele erfgoed, Het resultaat was een uitbreiding van het aantal verzamelgebieden en een beleid dat gericht
was op cultuurspreiding. De groeiende belangstelling van het grote publiek werd bevorderd door de overheid,
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door de activiteiten van de musea zelf, maar mogelijk ook door de kortere werktijden, het groeiende materiële
welzijn en de moderne vervoermiddelen  die de gang naar  een museum vergemakkelijkten.  De Nederlandse
rijksmusea ontwikkelden zich in de naoorlogse jaren voorspoedig, al waren de aankoopbudgetten zeer beperkt.
En algemeen geldt dat een museum dat zijn verzamelingen niet uitbreidt, op den duur ‘een doodse en steriele
instelling’ wordt.

Over  het  algemeen  had  het  management  van  de  rijksmusea  een  uitstekende  relatie  met  het  ministerie  van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, met de bewindslieden en de hogere ambtenaren. Maar er was onder de
directeuren van de rijksmusea één notoire dwarsligger,  ie
soms de ambtenaren en in een enkel geval ook de minister bijna tot wanhoop dreef: Jan van
Heek. Na de oorlog was hij nog steeds honorair directeur van het Rijksmuseum Twenthe, ‘ondanks dat hij ten
tijde  van  de  bevrijding  reeds  ruimschoots  boven  de  zeventig  jaar  was’,  zoals  F.J.  Duparc  veelbetekenend
opmerkte in zijn studie over een eeuw rijksbeleid ten aanzien van het cultureel erfgoed. In de jaren twintig en
dertig bezorgde de familie Van Heek
– en met name pater familias Jan van Heek – ambtenaren en ministers al heel wat hoofdbrekens. De koele relatie
werd na de Tweede Wereldoorlog nog versterkt door de halsstarrigheid waarmee Jan van Heek vooral kunst uit
de late middeleeuwen voor zijn museum bleef aankopen, wetend dat het ministerie een uitgesproken voorkeur
had voor verbreding – dus ook aandacht voor andere belangrijke kunstperioden – in plaats van verdieping van de
collectie.  De aankoopbudgetten die de musea van het rijk ontvingen, waren weliswaar gering,  ook voor een
bescheiden, sterk regionaal georiënteerd museum als het Rijksmuseum Twenthe,  maar toch slaagde Van Heek er
in vele belangrijke stukken te verwerven. In het jaarverslag over 1950 meldde hij trots zeven aanwinsten. Uit de
latere middeleeuwen verwierf hij enkele werken die een relatie hebben met Twente, zoals van de Foriening Foar
Fryske  Volkskunst  een  portret  van  Jan  Anthonisz.  van  Ravesteyn  (ca  1572-1657),  voorstellende  Nicolaes
Smelsinc, kolonel van de cavalerie van het Staatse leger onder de stadhouders Maurits en Frederik Hendrik,
gouverneur van Overijssel. Van Heek vond dit portret ‘van belang voor dit gewest’, doelend op de belangrijke
rol  van  prins  Maurits,  die  tijdens  de  Tachtigjarige  Oorlog  Enschede  op  9  oktober  1597  bevrijdde  van  de
Spanjaarden. Onder de aanwinsten waren verder een portret van keizer Maximilaan uit het Habsburgse Huis,
waarschijnlijk van de hand van de Meester van Frankfurt, van omstreeks 1500, en nog enkele werken uit de
latere middeleeuwen. 

Terdege  realiseerde  Van  Heek  zich  dat  hij  de  verzameling  meer  diepte  gaf  door  ‘meer  van  hetzelfde’  te
verwerven,  maar:  ‘Wij  beschouwen  de  aankoop  daarvan  van  belang,  niet  slechts  voor  het  Rijksmuseum
Twenthe, doch voor Nederland als geheel. In onze Musea toch is de schilderkunst veelal overwegend en onder
de  schilderkunst  is  de  zeventiende  eeuw  dominerend.  Daaraan  enkele  kunstwerken  toe  te  voegen,  die  op
samenhangend gebied liggen, is mede onze bedoeling geweest.’ In de jaarverslagen van het museum over de
eerste helft van de jaren vijftig onderstreept Van Heek telkens weer zijn adagium: het museum zal zich blijven
richten op de vroege kunst. Zo kocht hij in 1951 zeven middeleeuwse werken, waaronder een sculptuur uit de
tweede helft van de vijftiende eeuw, van Jacobus de Meerdere, volgens hem een kunstwerk van grote waarde
voor het  Enschedese museum, want  Jacobus was de patroon van de middeleeuwse kerk van de stad. En in
Twente en daarbuiten is zijn naam ook verbonden aan de 25ste juli, de dag waarop vroeger de boeren in Twente
en ook elders begonnen met het oogsten van de rogge.Van Heek streefde er naar in zijn museum ook ‘iets van de
grote Middeleeuwsche kunsten, waaraan het oosten des lands eens rijk is geweest’, te doen herleven. In 1955
vergrootte hij zijn verzameling sculpturen met een middeleeuws tweeluik met een voorstelling van de geboorte
van Maria op het linkerluik en de geboorte van Christus op het rechter. Twentenaren ontdekken volgens Van
Heek  in  het  linkerluik  onder  de  schouw  een  hangend  gebruiksvoorwerp  dat  vroeger  bij  geen  enkel  open
haardvuur  ontbrak,  namelijk  een  kunstig  gesmede  ‘hoal’,  waaraan  de  ketel  voor  het  warme  water  hing.
Voortdurend schonk Jan van Heek ook zelf kunstwerken aan het museum: handschriften en beelden van de
heiligen Catharina en Barbara, beiden uit de vijftiende eeuw, en een zogenoemde Anna-te-Drieën van omstreeks
1225. En ook  De verschijning van Christus aan Maria  van Jan Mostaert, het linkerpaneeltje van een diptiek
waarvan  het  andere  deel  in  het  museum  Thyssen-Bornemisza  in  Madrid  hangt,  en  De  zeven  werken  van
barmhartigheid  van de  Meester  van  de  Levensbron,  een  werk  dat  een  beeld  geeft  van  het  dagelijks  leven
omstreeks 1510 in de Noordelijke Nederlanden.

Het eerste jaar na de Tweede Wereldoorlog was voor het Rijksmuseum Twenthe een topjaar. De grenzen waren
nog gesloten,  vakantiegangers  moesten wel in eigen land blijven en velen van hen vonden de weg naar  de
Lasondersingel in Enschede. De teller stond op de laatste dag van 1946 op bijna 25.000 bezoekers. De jaren
daarna schommelden de bezoekcijfers rond de twintigduizend. In het voorjaar van 1950 kwam Van Heek op het
idee prinses Wilhelmina te vragen of hij twee tot drie weken een aantal van haar schilderwerken in het museum
mocht exposeren. De grote zaal met wandtapijten zou een passende omgeving zijn, want de tapijten kwamen uit
het bezit van het geslacht Waldeck Pyrmont, het stamhuis van koningin-moeder Emma. Maar de prinses wilde
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niet aan het verzoek voldoen. Een hoogtepunt was voor Van Heek de tentoonstelling van manuscripten uit de
middeleeuwen in december 1950. Het belangrijkste en het kostbaarste deel vormde een uitgelezen collectie van
handgeschreven  Noord-Nederlandse  boeken  van  1300-1500.  Van  Heek  achtte  het  een  voorrecht  deze
manuscripten te kunnen tonen. ‘Men zal ze wellicht nooit meer tezamen zien’, schrijft hij in de catalogus. Een
grote publiekstrekker was in het eerste kwartaal van 1952 de tentoonstelling van schilderijen van Vincent van
Gogh. Jan was geen groot bewonderaar van het werk van Van Gogh, maar hij stemde toch in met het voorstel
van Hijszeler om 36 schilderijen in het museum te tonen. Zijn overwegingen waren vooral commercieel:  de
gemeente Enschede betaalde alle kosten, er was voor die maand nog geen tentoonstelling geprogrammeerd en
het museum mocht veel bezoekers verwachten. De begin 1953 in een kleurrijke expositie getoonde bedrukte
stoffen uit de laatste tien eeuwen, onder de titel  Bont en Blauw,  trok een recordaantal kijkers, bijna 35.000,
logisch natuurlijk in het textielland Twente.  Kon het museum in 1954 nog ruim vijfentwintigduizend gasten
verwelkomen, het volgende jaar kwamen er tienduizend minder. De oorzaak van deze sterke daling was volgens
Jan van Heek de terugloop van het aantal toeristen. ‘Steeds meer Nederlanders hebben de diverse buitenlanden
met hun zonovergoten stranden ontdekt en worden een geliefd reisdoel, zeker bij de toenemende welvaart in ons
land.’

De grootste  en belangrijkste  bijdrage aan de museumcollectie was het  legaat  van Jan van Heek’s  vriend en
collega-fabrikant Bernard Scholten. Het departement van OK&W oordeelde
dat de kwaliteit van deze collectie die van de tentoongestelde kunstwerken zelfs ver overtrof
Alleen Jan van Heek zag dat anders. Op 25 juni 1947 overleed Jan Bernard Scholten, Bernard voor iedereen, 77
jaar oud, in het historische familiehuis aan de Hengelosestraat 24 in Enschede. Jan van Heek en neef Bernard
gingen in hun jonge jaren enkele keren samen met andere vrienden op vakantie. Beiden waren ook lid van de
herenclub ’t Goorhuuske en bleven altijd goede vrienden. Getrouwd was Bernard niet; samen met zijn eveneens
vrijgezelle, zes jaar jongere zuster Ida Sara bleef hij in het Scholtenhuis wonen. Vaak was Jan er op bezoek
geweest:  ‘In het Scholtenhuis [...] kwam men, binnentredende, in een andere, oudere sfeer. Daar heerschte nog
die weldadig aandoende rust van voorheen, die men heden vrijwel overal te vergeefs zoekt. [...] En daarbinnen,
in het huis? Daar vond men in ieder jaargetijde de mooiste bloemen, met kennershand verzorgd en gerangschikt.
Als  ware  dat  nog niet  genoeg,  het  oog kon zich verder  verlustigen  aan een  keur van schilderijen langs  de
wanden, loopende van de 17e tot den aanvang der 20ste eeuw.’ Zoals vele andere Twentse textielfabrikanten was
Scholten  behalve  een  verwoed  jager  een  echte  natuurliefhebber.  Daarom  kocht  hij  vooral  schilderijen  met
landschappen.  Elke  dag,  na  het  avondeten,  verdiepte  hij  zich  in  zijn  boeken  over  geschiedenis,  natuurlijke
historie en schilderkunst. In de loop van vele jaren en zonder enige ophef bracht hij een verzameling bijeen van
enkele werken van grote meesters uit de Gouden Eeuw en bekende Nederlandse en Franse meesters, vooral uit
de tweede helft van de negentiende eeuw. Bernard liet 58 kunstwerken na aan zus Ida, die ze overdroeg aan de
staat,  in casu het  Rijksmuseum Twenthe.  Haar enige  voorwaarde was dat  zij  gedurende haar  verdere  leven
schilderijen mocht kiezen om in haar huis op te hangen. Voor Jan van Heek was dat geen probleem, want – zo
beweerde hij – hij had in het museum toch geen ruimte om de verzameling een blijvende plaats te geven. Dit stak
de ambtenaren van OK&W, omdat Van Heek niet de werkelijke reden opgaf. Hij wilde niet toegeven dat de
kwaliteit van de collectie-
Scholten zó hoog was dat de topstukken uit deze verzameling de plaats verdienden die nu werd ingenomen door
werken die eigenlijk niet thuishoorden in de publieksruimten van een
rijksmuseum.  Dat  Van  Heek  inderdaad  het  belang  van  de  verzameling  nauwelijks  erkende,  blijkt  uit  zijn
jaarverslag over 1947 waarin hij uit de verworven verzameling alleen foto’s van
een werk van Daubigny en één van Decamps opnam. Dorothee Cannegieter, de latere directeur van het museum,
beschouwde  Gezicht  op Louveciennes  in  de  herfst  van Alfred  Sisley als  het  belangrijkste  schilderij  van de
verzameling. De collectie werd overigens wel in de kersttentoonstelling van 1947-1948 aan het publiek getoond.
Daarna keerden de schilderijen terug naar het Scholtenhuis waar Ida tot haar dood in 1964 woonde. Pas toen
werden de schilderijen naar het museum aan de Lasondersingel overgebracht  en in de permanente expositie
opgenomen.

Eind 1953 kreeg het museum nog meer schilderijen uit de verzameling van Gerrit Jan jr., die
werden opgehangen in de naar zijn in 1952 overleden vrouw genoemde Jacobavleugel. Het dagblad  Tubantia
berichtte op 8 december 1953 uitvoerig over de overdracht van de op kosten
van Gerrit  Jan jr.  nieuw gebouwde  vleugel.  Namens  het  ministerie  van OK&W  waren  drie  topambtenaren
aanwezig:  mr.  H.J.  Reinink,  mr.  F.P.Th.  Rohling  en  dr.  F.J.  Duparc.  In  het  kader  van  zijn  streven  naar
verbetering van de relaties met de oostelijke naburen had Jan van
Heek ook enige Duitsers uitgenodigd, onder wie de erfprins en erfprinses van Bentheim. In de vleugel was plaats
voor  112  kunstwerken  die  samen  52  verschillende  diersoorten  uitbeeldden.  Tegelijkertijd  was  er  een
tentoonstelling van schilderijen van Piet van der Hem (1885-1961), onder de titel  De jacht en het wild,  met
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dassen,  fazanten,  wilde  eenden,  een  houtsnip  en  knobbelzwanen;  het  museum bezit  van  deze  schilder  zes
werken. De Haagse ambtenaren vonden het maar matig: te veel natuur, te weinig cultuur.

Op 27 oktober 1955 was het een halve eeuw geleden, dat Jan van Heek met drie vrienden, liefhebbers ook van de
Twentse  historie,  de  Oudheidkamer  Twente  oprichtte. Tubantia  meldde  het  gouden  bestaansfeest  in  een
vierkolomsartikel,  een  verhaal  vol  historische  wetenswaardigheden,  geïllustreerd  met  foto’s  van  de  vier
oprichters: Helmich Benjamin Blijdenstein, Ko van Deinse, Gijs ter Kuile en Jan van Heek, geschreven door dr.
A.B.  van Deinse. Jan van Heek las in Huis Bergh  verrast  het  artikel,  want – zo schreef  hij  de auteur,  een
familielid  van  Ko  van  Deinse  –  de  oprichtingsdatum  was  hem  ontschoten.  Het  artikel  riep  bij  hem  vele
herinneringen op, vooral omdat hij nog de enige in leven zijnde oprichter was. Het artikel voerde Van Heek
terug in de tijd: ‘Ik heb mij weder verplaatst in het Twenthe van de eerste jaren dezer eeuw en de eenvoudige
levenswijze dier dagen, de noaberschopp die er heerschte en die gelukkig niet geheel is uitgestorven.’

Toen Jan, op 23 oktober 1953, tachtig jaar werd, vond hij dat het langzamerhand tijd was na
te denken over zijn opvolging als directeur van het Rijksmuseum Twenthe. Enkele vragen hielden hem bezig. De
belangrijkste was hoe hij garanties kon scheppen dat de middeleeuwen
het richtsnoer voor de toekomst bleven? En ook: hoe konden hijzelf en later zijn familie en goede vrienden
invloed blijven uitoefenen op handhaving van het door hem uitgezette beleid
van  het  museum?  Hij  sprak  er  met  enige  vrienden  over.  Begin  november  kreeg  hij  van  zijn  neef  Albert
Blijdenstein, secretaris van de Oudheidkamer Twente, een brief. Blijdenstein twijfelde aan de kwaliteiten van
Hijszeler,  de  gedoodverfde  opvolger  van  Jan  als  directeur.  Enige  kennis  van  kunst  had  de  als  archeoloog
opgeleide conservator zonder twijfel, maar was
dat voldoende om een museum te leiden? ‘Inzicht en goede smaak, intuïtie, kortom wat men
wel pleegt te noemen “flair”, waren volgens Blijdenstein in sommige opzichten nog belangrijker, en ‘in eerste
instantie zijn dat altijd aangeboren eigenschappen’. Blijdenstein stelde daarom voor op zoek te gaan naar ‘een
directeur van formaat’. Hij zelf zou de voorkeur
geven aan een wat oudere, rijpe persoonlijkheid. In elk geval zag hij op Jan’s stoel liever geen
jonge museumconservator, die het toch na korte tijd elders hogerop zou zoeken. Blijdenstein had onmiskenbaar
iemand op het oog. Hij verzocht om uiterste discretie: hij had onlangs de ook Jan bekende en algemeen erkende
Amsterdamse kunsthandelaar D.A. Hoogendijk, gesproken over een eventuele opvolging. Hoogendijk was 58
jaar, had kunst gestudeerd aan het Kunsthistorisch Instituut in Utrecht en daarna zijn studie voortgezet in vrijwel
alle belangrijke kunstcentra. Hij had goede relaties met de Rotterdamse kunstverzamelaar Van Beuningen en
toen  Dirk  Hannema  na  de  oorlog  het  Museum  Booymans  moest  verlaten  omdat  hij  met  de  Duitsers  had
samengewerkt, was Hoogendijk gevraagd deze als directeur op te volgen. Blijdenstein wist dat Hoogendijk uit
financiële overwegingen dit bijzondere aanbod niet had kunnen aanvaarden en dat hij in de kunsthandel was
gebleven. Natuurlijk was de benoeming van zijn opvolger geheel Jan’s zaak, Blijdenstein wilde hem alleen maar
attenderen op een kandidaat. Waarom Hoogendijk wel oren had naar de baan in Enschede, gaf Blijdenstein niet
aan. Mogelijk keek de kunsthandelaar na drukke jaren uit naar een rustige baan in een landelijke omgeving. En
dan was de functie van directeur van een regionaal rijksmuseum zeer aantrekkelijk, een museum dat bovendien
de nadruk legde op een kunsttijdperk dat ook Hoogendijk na aan het hart lag. Van Heek zag niets in dit advies.
Hij wilde simpelweg geen kunsthistoricus als opvolger, een mening waarin een meerderheid van het personeel
hem steunde. Als een vooraanstaand kunsthistoricus zijn plaats als directeur zou innemen, was het grote gevaar
dat  deze  zijn  museale  concept  zou  ombuigen  en  bijvoorbeeld  de  Gouden  Eeuw  of  het  modernisme  ging
voortrekken. Dan zou ook té sterk de nadruk komen te liggen op de schilderijen en bleef de Oudheidkamer,
waaraan hij zeer gehecht was, onderbelicht, schreef Van Heek vertrouwelijk aan Rohling van het ministerie.
Hoogendijk was voor Van Heek dus geen aanvaardbare kandidaat. De Haagse ambtenaren beseften dat Van
Heek vreesde dat een kunsthistoricus wel eens ‘een radicale opruiming’ zou houden onder de toen geëxposeerde
zeventiende-eeuwse schilderijen. Voor de hand liggend was natuurlijk dat de tweede man, Hijszeler, die er al
ruim vijftien jaar werkte en in het museum toch al optrad als een soort manager omdat Van Heek er niet zo vaak
meer was, de nieuwe directeur werd. Maar zij veronderstelden dat Hijszeler niet in aanmerking kwam, omdat hij
niet tot de Van Heekkring behoorde. Maar daarover dacht Van Heek anders. Hij was er diep van overtuigd dat
het voor de toekomst van het museum van het grootste belang zou zijn dat het blijvend bleef geworteld in de
Twentse samenleving. Hijszeler kon daarvoor zorgen, met medewerking van een groep van Van Heek’s vrienden
die het  beleid van Van Heek niet  zouden wijzigen:  de middeleeuwse kunst  in  verschillende  vormen moest
blijven domineren boven de kunst uit latere tijden Hijszeler kon zelfstandig de archeologische afdeling en de
opgravingen blijven leiden. In dit oordeel woog Van Heek Hijszeler’s loyaliteit mee die deze toonde toen hij kort
na de oorlog een baan kon krijgen in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, maar op Jan’s verzoek in
Enschede was gebleven.

Om het beleid en activiteiten van het Rijksmuseum Twenthe ook in de toekomst op zijn koers
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te houden, stelde Jan van Heek voor om ‘een toeziend en richtinggevend College’ – onderstreept in zijn brief –
in te stellen, een raad van ten hoogste zes en tenminste vier personen, door de minister van OK&W aan te wijzen
na voorafgaand overleg met hem. Voor
zichzelf zag hij daarin ook een taak, als voorzitter, om de ontwikkelingen te volgen en zich daarna terug te
trekken. Maar zo’n Raad van Beheer paste niet in het departementale beleid,
dat uitging van een eenhoofdige leiding van alle rijksmusea, in verband met de verantwoordelijkheid tegenover
de minister. Een commissie van bijstand, die uiteraard minder
bevoegdheden had, was wel mogelijk.  Van Heek verklaarde zich hiermee akkoord,  schoorvoetend, maar hij
wilde in elk geval voorkomen dat de directeur een geïsoleerde figuur
werd die buiten de Twentsche samenleving stond, ‘waarmee hij wel bedoeld zal hebben buiten Van Heek’s eigen
kring’, schamperde een Haagse ambtenaar. Al was het geen Raad van Beheer, de commissie moest wel óf op
verzoek van de minister óf ongevraagd, uit eigen beweging dus, de minister van advies kunnen dienen, meende
Van Heek. Hijszeler was de meest aangewezen persoon om hem op te volgen, want hij kende de streek en de
Twentenaren
en zou zeker niet een ingrijpend andere koers inslaan, maar hij had daarbij wel de ruggesteun
van een commissie van bijstand nodig. En zo gebeurde het. Op 1 januari 1956 trad Hijszeler aan als directeur.
Als  wetenschappelijk  assistent  met  uitzicht  op  de  rang  van  conservator  van  het  museum  werd  de  jonge
rechtshistoricus A.L. (Adam) Hulshoff aangesteld. Hij was kort geleden geslaagd voor het doctoraal examen in
de vrije studierichting van de rechtswetenschap. Jan van Heek was uiterst tevreden over deze benoeming, want
ook Hulshoff paste in het Twentse milieu en zou de band kunnen herstellen die er altijd was geweest tussen het
Nedersaksische en het Westfaalse gebied van West-Duitsland en Twente.
Jan van Heek zelf werd voorzitter van de Commissie van Bijstand, een vriendenclubje: vier van de vijf overige
bestuurders waren leden van de Oudheidkamer Twente: L.A. Stroink, op dat moment voorzitter van de kamer, A.
Wevers  jr.,  mevrouw  A.J.  Blijdenstein-Janssen  (echtgenote  van  Albert  Blijdenstein)  en  A.C.  Meijling  uit
Hengelo die al twintig jaar een actief bestuurslid was. Het enige lid met kunsthistorische kennis op hoog niveau
was de bejaarde oud-directeur van het Aartsbisschoppelijk Museum in Utrecht, mgr. A. Rientjes, oud-pastoor,
oud-medewerker ook van het Rijksmuseum Twenthe en al jarenlang een goede relatie van Jan. Jan van Heek
dacht met deze Commissie van Bijstand van gelijkgestemden in de toekomst zijn invloed op het beleid van het
museum te kunnen behouden. Jan van Heek had nog een ander plan. Op 3 december 1955 was de Commissie
van Bijstand aanwezig bij de door Jan en Annetje georganiseerde kennismakingsbijeenkomst met Hulshoff op
Zonnebeek,  waar  ze  samen de  maaltijd  gebruikten.  Diezelfde  dag  nog meldde  Van Heek  in  een  brief  aan
Rohling, dat Stroink, Wevers en Meijling het op prijs zouden stellen dat één van zijn kinderen nu al een plaats in
de commissie zou krijgen. Jan dacht aan zoon Goderd, maar zijn benoeming achtte Van Heek op dit moment
prematuur,  omdat Goderd enkele jaren buiten Twente ging werken.  Daarom had hij  het  voorstel  gedaan  de
commissie in de nabije toekomst uit te breiden met een zevende lid, een familielid van hem. Dat kon Goderd
misschien zijn, maar Jan dacht ook aan zijn twee oudste dochters, Loekie of Aurelia; de jongste, Anneke, achtte
hij daarvoor minder geschikt. De minister was niet gevoelig voor dit idee.

Als voorzitter van de Commissie van Bijstand kreeg Jan van Heek in het museum een paar vertrekken op de
bovenverdieping tot  zijn beschikking.  Hij  reisde  elke week twee keer  vanuit  ’s Heerenberg  naar  Enschede,
wandelde  enige  tijd  door  het  museum en  besprak  de  lopende  zaken  met  Hijszeler  en  Hulshoff. Voor  zijn
onkosten werd een regeling getroffen. ‘Declaraties van welken aard heb ik in mijn leven nimmer ten laste van
het Rijk gebracht’, liet hij Rohling van het ministerie van OK&W weten. Hij benadrukte dat hij een kwart eeuw
als onbetaalde directeur het museum had geleid.  In  zijn nieuwe positie wilde hij wel graag zijn portokosten
declareren. Van Heek mocht voortaan zijn postzegels bij het Rijk in rekening brengen.

In de eerste jaren vijftig bewerkstelligde Jan van Heek dat zijn museum een aantal belangrijke
vroeg-Italiaanse  schilderwerken  in  langdurige  bruikleen  verkreeg  uit  het  kunstbezit  dat  de  Duitse  bezetters
tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Nederland hadden weggevoerd. Direct na de bevrijding was de Stichting
Nederlands Kunstbezit opgericht, met als taak de teruggekomen geroofde kunst te verdelen over de rijksmusea in
Nederland.  In  augustus  1947,  in  de  eerste  ronde,  bleek  dat  de  SNK van  oordeel  was  dat  in  het  noorden
(Groningen), in het midden (Enschede en Arnhem) en in het zuiden (Maastricht, Eindhoven, Den Bosch) meer
kunst uit de zeventiende eeuw moest worden gepresenteerd. Van Heek, nog directeur van het museum, kwam
direct in het geweer. In zijn museum lag het zwaartepunt niet op de zeventiende eeuw, het beleid was juist de
middeleeuwse kunst alle aandacht te geven. Hij zou het dan ook op hoge prijs stellen wanneer het Rijksmuseum
Twenthe  enkele  kunstwerken  die  hij  op  de  kijkdag  had  gezien,  kreeg  toegewezen,  en  hij  somde  diverse
schilderijen, waaronder werken van de Brugse School en Lucas Cranach de Oude. Een belangrijk deel van de
beheerstaak  van  de  SNK  werd  in  1949  toebedeeld  aan  de  nieuwe  Dienst  voor  ’s  Rijks  Verspreide
Kunstvoorwerpen (DRVK), waarvan D.F. Lunsingh Scheurleer, waarnemend directeur van de SNK, hoofd werd.
In 1952 volgde een tweede ronde voor de musea. De museadirecteuren mochten hun speciale wensen opgeven.
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Lunsingh  Scheurleer  kwam  zelf  voor  overleg  naar  Enschede,  waar  Jan  er  op  aandrong  om  zijn  museum
Italiaanse schilderijen en twee Engelse portretten toe te wijzen. Hij bevestigde zijn voorkeur schriftelijk. Hij
wilde graag  een vrij  groot  deel  van de verzameling van zeer  vroege  Italiaanse  schilderwerken  in  bruikleen
krijgen. Deze schilderijen waren voor een groot deel afkomstig uit de collectie van Otto Lanz, ‘met wien ik veel
in contact heb gestaan’, voegde Jan met nadruk toe, ‘de meeste dier stukken zijn mij uit diens tijd bekend.’ Van
Heek’s plan was voor deze Italiaanse kunst een tot nu toe niet gebruikte bovenzaal van het museum in te richten,
om daar een overzicht te geven van de paneelschilderkunst, zoals die zich van Byzantium naar het westen had
voortgeplant. Jan’s pleidooi had resultaat, want Lunsingh Scheurleer deelde hem eind november 1952 mee, dat
Van Heek zelf zijn keuze kenbaar mocht komen maken in het depot in Den Haag. In 1955 werden de afspraken
ten uitvoer gebracht. Van Heek gaf de meer dan dertig in bruikleen ontvangen schilderijen een prominente plaats
in zijn museum. Maar ruim vijf jaar later bleek de trouw van Van Heek’s vriendenclub, de Commissie van
Bijstand, aan de kunst uit de late middeleeuwen, dus aan de continuïteit van het museale concept waarin de late
middeleeuwen  centraal  stonden,  te  zijn  verdampt.  In  het  voorjaar  van  1961  stuurde  het  museum  de  33
schilderijen terug naar Den Haag, nadat de Commissie van Bijstand had besloten voortaan geen vroeg-Italiaanse
kunstwerken meer te zullen tentoonstellen. Eens te meer blijkt hieruit hoe persoonlijk de opvattingen van Jan van
Heek waren en hoe hij als directeur iedereen in zijn koers meetrok.

Van de kunstwerken die Van Heek voor het museum had verworven uit het geroofde kunstbezit en in 1961
werden teruggestuurd, werden er naderhand twintig toegevoegd aan de collectie van vroeg-Italiaanse kunst van
het  Bonnefantenmuseum in  Maastricht. Eén  van  de  bekendste  schilderijen,  dat  zes  jaar  in  het  Enschedese
museum had gehangen, is  De heilige Catharina van Siena, een paneeltje van 30 x 30 cm., van Sano di Petro
(1406-1481).  Het  is  nu  één  van  de  topstukken  van  de  tentoonstelling  Het  Nederlandse  Palazzo  in  het
Bonnefanten Museum, samengesteld uit de collecties van dit museum en het Rijksmuseum in Amsterdam, die tot
eind 2011 in de Limburgse hoofdstad is te zien. Daarom siert De Heilige Catharina van Siena pontificaal de
cover van het boek over deze tentoonstelling.

Na  de  oorlog  maakte  de  Twentse  textielindustrie  kennis  met  een  ongekend  fenomeen:  een  schrikbarend
personeelstekort.  Dat was nog nooit voorgekomen. Niet eerder hadden de fabrikanten zich zorgen hoeven te
maken over hun belangrijkste kapitaal, de arbeiders. Generatie op generatie volgden kinderen, na hun schooltijd,
hun vader naar de fabriek, ook al omdat de eenzijdigheid van het industriële patroon weinig andere kansen bood.
Zelfs werkloze veenarbeiders uit de noordelijke provincies kwamen naar Enschede, verleid door een nieuw huis
in de gloednieuwe Drentse buurt. Maar na de oorlog was het aantal producerende werknemers tot ongeveer de
helft van het vooroorlogse aantal gedaald. Dit zorgwekkende tekort aan arbeiders hadden de fabrikanten vooral
aan zichzelf te wijten, vond Jan van Heek. Dat zei hij in 1948 als president-commissaris van Van Heek & Co.,
het grootste textielbedrijf van Enschede, tegen de aandeelhouders – in wat Van Schelven een ‘historisch betoog’
heeft  genoemd.  Stond zijn  vader  Gerrit  Jan van Heek in zijn  tijd  bekend om zijn  vooruitstrevende  sociale
opvattingen, daarna hadden de ondernemers zich niet gerealiseerd dat ‘de standing van de textielarbeider’ op peil
moest worden gehouden. Het gevolg was dat kinderen van textielarbeiders niet, zoals vroeger gewoonte was,
hun toekomst  in  de  spinnerijen  en  de  weverijen  zochten,  maar  in  meer  aantrekkelijke,  nieuwe  takken  van
industrie,  zoals  de metaal-  en elektrotechnische  industrie  en de confectiebedrijven.  ‘Wij  moeten met kracht
blijven  streven  naar  eerherstel  van  de  textielarbeid  en  het  garanderen  van  een  goed  bestaan.’  Met  deze
aansporing besloot Jan van Heek zijn toespraak tijdens de aandeelhoudersvergadering. Een collega onderstreepte
Van Heek’s verhaal: de fabrikanten moesten hun fabriek vernieuwen en meer aandacht besteden aan de ‘sociale
verzorging’.  Dat er na de oorlog in de textielindustrie – meer dan in andere bedrijfstakken – een tekort aan
arbeiders ontstond, was ook het gevolg van de oorlogsomstandigheden. In Twente en de Achterhoek hadden veel
arbeiders in de oorlogsjaren gedwongen in Duitsland gewerkt en ongeveer de helft van de werkende mannen had
werk gevonden in andere bedrijfstakken. Na de bevrijding konden de werkgevers nog wel beschikken over een
kern van oude, getrouwe werknemers, maar er kwamen te weinig arbeiders uit Duitsland terug; ze hadden daar
nu hun werk en bleven er, ze wilden niet terug naar de textiel. De fabrikanten moesten dus nieuwe, liefst jonge
arbeidskrachten  aantrekken  die  nog niet  eerder  in  de  textiel  hadden gewerkt.  Maar  dat  bleek  zo lastig  dat
gevreesd werd dat textielfabrikanten gedwongen zouden worden hun fabrieken naar elders te verplaatsen. Er
ontstond een  strijd  om de arbeider,  die  werd gelokt  met  aantrekkelijke  secundaire  voorzieningen als kolen,
levensmiddelen en textielgoederen. De regionale media stonden vol personeelsadvertenties. Desondanks groeide
het personeelstekort. Al in de oorlog had het Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot een rapport uitgebracht,
waarin vijf oorzaken werden genoemd:

1. Het aanbod van arbeidskrachten vermindert, als gevolg van de daling van het geboortecijfer.
    Daarentegen stijgt de gemiddelde leeftijd, waardoor een langere gemiddelde periode van
    inschakeling in het productieproces.
2. Sterke daling van de spontane immigratie uit andere delen van het land.
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3. Verminderde textieltraditie: jongeren uit textielfamilies geven de voorkeur aan andere
    beroepen, buiten de textiel.
4. De geringe aantrekkingskracht van de textiel: jongeren, die zelf niet uit een textielmilieu
   komen, hebben geen voorkeur voor de textielindustrie.

Dit  rapport  maakte  ook duidelijk  dat  de  Twentse textielindustrie  zijn  monopoliepositie  als  werkgever  kwijt
raakte, dat andere bedrijfstakken aantrekkelijker waren geworden. Er was zelfs sprake van een zekere weerstand
om in de textiel  te  gaan  werken.  Zes  van de tien  textielarbeiders  wilden dat  hun zoons in  elk geval  geen
textielarbeider werden. Er was sprake
van een zekere  ‘textielbeuheid’.  Ze  kregen  onvermoede steun van onderwijzers,  geestelijken  en artsen:  hun
oordeel  over  het  textielvak  en  de  textielarbeider  was  weinig  positief.  Ze  beschouwden  de  textiel  als
minderwaardig werk, vanwege de veronderstelde weinige vakbekwaamheid en de geringe intellectuele eisen die
het beroep stelde. Het was ook monotoon werk en de ver doorgevoerde specialisatie versterkte de eentonigheid
nog. De werkspanning en het lawaai maakten het nauwelijks mogelijk onder het werk een woord met
elkaar te wisselen.

De werkgevers probeerden de arbeidsrelaties, die in de crisisjaren ernstig waren verstoord, te
verbeteren. Zo werd in mei 1946 een cao voor de textielindustrie afgesloten.8 Maar hoe broos
dit nieuwe begin was, bleek een maand na de ondertekening al, toen bij twee Enschedese textielbedrijven zo’n
125 werknemers staakten uit protest tegen de invoering van de prikklok.
En op 12 december 1946 legde het personeel van de voorspinnerij van Rigtersbleek het werk
neer. De arbeiders waren niet tevreden met het aantal waardepunten – om textiel te kopen –
dat het bedrijf uitkeerde en wilden net als collega’s van andere bedrijven hun punten ook kunnen besteden bij de
detailhandel,  voor andere producten dan textiel. In andere textielcentra,  zoals Almelo, Oldenzaal  en Rijssen,
braken ook zulke kortdurende stakingen uit. Het arbeiderstekort in de eerste vijf jaar na de oorlog, in combinatie
met de in de oorlog opgedane ervaringen en veranderde inzichten op het gebied van personeelsbeleid, leidde tot
overleg tussen textielondernemers  en de vakbonden.  De werkgevers  probeerden  het  werk  aantrekkelijker  te
maken,  om in  hun personeelstekort  te  voorzien.  Ze  lieten  hun patriarchale  houding varen  en  ontdekten  de
‘human  relations’.  Bazen  mochten  hun  personeel  niet  langer  uitfoeteren  en  moesten  af  en  toe  vriendelijk
informeren hoe het thuis was, hoe het met de kinderen ging.  Hier en daar  verbeterden ondernemers ook de
werkomstandigheden. Het stoorde hen echter dat er in die jaren een vertekend, wat overdreven beeld leefde van
de textielarbeid. Het was ook zaak het sociaal aanzien van het vak te verhogen, dus naast ‘human relations’ ook
‘public relations’. Voorlichting aan arbeiders, hun familie en het publiek, werd dringend noodzakelijk geacht,
om het imago van de textielarbeider  meer in overeenstemming te brengen met de realiteit.  Het rapport  van
Berenschot vormde de aanleiding voor de oprichting van de Stichting Textielvak. Het idee was eerst besproken
binnen de FVE, daarna met de drie andere Twents-Gelderse fabrikantenverenigingen en met vertegenwoordigers
van de textielvakbonden. De nieuwe stichting was uniek in Nederland, omdat zij geheel onafhankelijk van de
werkgeversen  werknemersorganisaties  kon opereren.  Fabrikanten  en vakbondsvertegenwoordigers  namen als
privé-persoon zitting in het bestuur en konden zonder last of ruggespraak hun oordeel en advies geven. Bijzonder
was ook de doelstelling: het verhogen van het aanzien van het textielvak en van degenen die daarin werken, het
bevorderen  van  goede  relaties  tussen  fabrikanten  en  arbeiders  en  in  het  algemeen  het  verbeteren  van  de
‘standing’  van  de  textielarbeiders.  De  eerste  activiteit  was  de  uitgave  van  het  centraal  geredigeerde
textielvakblad Spil en Spoel. De werkgevers troffen ook binnen hun eigen bedrijven maatregelen. Jan van Heek
beijverde  zich  als  president-commissaris  van  Van  Heek  &  Co.  om  een  aantal  sociale  voorzieningen  te
verbeteren. De oprichting van een pensioenfonds eind 1946 maakte het mogelijk dat arbeiders op hun 65ste
konden stoppen met werken. In 1950 werd het pensioenfonds uitgebreid met een sociaal voorzieningsfonds. Om
‘de idee der bedrijfsgemeenschap te verstevigen en de arbeidsvreugde te vergrooten’ startte Van Heek & Co. als
één van de eerste textielbedrijven een blad voor het personeel, de Mik (Mensen in Katoen). En hoewel Jan van
Heek  zich  in  het  verleden  niet  bepaald  een  voorstander  had  getoond  van  meedenken  en  meepraten  van
medewerkers,  stelde  hij  een  contactcommissie  in,  ‘een  oefenschool’  voor  de  in  1952  ingestelde
Ondernemingsraad.

Kort na de oorlog signaleerde Jan van Heek een probleem: ‘de achterlijkheid van de stad Enschede ten aanzien
van hotels’.  Wat  bleek?  De plaatselijke  fabrikanten  moesten  hun gasten  onderbrengen  in ’t  Lansink  of  het
Amstelhotel in Hengelo. Het moest toch mogelijk zijn door samenwerking een behoorlijk hotel in Enschede te
vestigen, schreef hij de FVE. ‘Niet een inrichting van groote luxe, doch doelmatig, netjes en waardig.’ Het hotel
moest niet in de stad liggen, maar bij het Volkspark, ‘zoodat men het gebruik van een uitzicht op den tuin
kosteloos heeft’. Jan maakte zijn broer Gerrit Jan warm voor het idee, die andere fabrikanten meekreeg. Samen
richtten ze de Hotel Maatschappij Enschede op; deze kocht eind augustus 1950 de in 1923 door Karel de Bazel
ontworpen villa van M.I.  Menko aan de M.H. Tromplaan 55, met uitzicht  op het  Volkspark. Een jaar later
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opende het hotel, onder de naam Hotel Memphis, naar de Amerikaanse stad waarmee Enschede zo nauw was
verbonden, omdat de textielfabrikanten hun ruwe katoen grotendeels in Memphis kochten en omdat de stad na de
oorlog het geplunderde Enschede had geadopteerd. Het hotel telde 29 kamers. Alle textielgoederen in het hotel
waren van lokale makelij,  van gordijnen tot dekens,  van lakens en slopen tot vaatdoeken en badlakens,  van
damast tot dweilen, van tafelkleedjes tot theedoeken. In het midden van de jaren negentig was het hotel niet meer
te exploiteren en werd er een architectenkantoor gevestigd.

Langzaam maar zeker kroop de textiel weer uit het dal. Personeelstekorten werden teruggedrongen. In 1949 was
de katoenindustrie de eerste bedrijfstak in Nederland – in Twente werkten 44.000 werknemers in de textiel – die
het  vooroorlogse productieniveau overschreed,  mede door herstel  en aankopen van nieuwe machines  die de
meeste bedrijven voor een groot deel – bijna zeventig procent – financierden uit de Amerikaanse Marshallhulp.
Dat gold niet voor Van Heek & Co., die – ook al was het bedrijf inmiddels een naamloze vennootschap – zo min
mogelijk afhankelijk wilde worden van externe geldschieters.  In de eerste jaren vijftig leek voor de Twentse
textiel  zelfs  een  gouden  toekomst  weggelegd,  mede  dank  zij  de  modernisering  van  de  fabrieken  en  de
toenemende rationalisatie. Maar de concurrentie groeide. Evenals in de jaren dertig verhevigde Japan de strijd
om de klant in Indonesië . De export naar Indonesië – in 1949 nog 46 procent – liep snel terug, mede ook als
gevolg van financiële problemen van de onafhankelijk geworden voormalige kolonie. De arbeidsverhoudingen
en de lagere lonen gaven de Japanse industrie een voorsprong, mede door het gehanteerde stelsel van ‘dual
pricing’, dat de concurrentiepositie van Europese landen verzwakte. In 1957 werd de export naar Indonesië op
nog maar tien tot twaalf procent geschat. Het marktpatroon van de textielbedrijven was medio jaren vijftig sterk
gewijzigd:  iets meer dan de helft  van de productie was bestemd voor buiten-Europese gebieden,  waaronder
Afrika, ruim dertig procent van de productie voor landen binnen de EEG en de rest voor andere Europese landen.
Er was echter één belangrijk structureel probleem: de al van vóór de Tweede
Wereldoorlog  daterende internationale  overcapaciteit.  Daarmee kampte niet  alleen  de Nederlandse,  maar  de
gehele West-Europese katoenindustrie. De oorzaken waren duidelijk:
het wegvallen van de export naar de voormalige koloniale gebieden en de import uit de landen
met lage lonen of politieke prijzen. Prof.dr. J. Wisselink, directeur van het eind 1930 opgerichte  Economisch
Instituut van de Textielindustrie, en econoom dr. W.T. Kroese stelden
dit vraagstuk omstreeks 1956 uitdrukkelijk aan de orde. Wisselink – al sinds de oprichting van het instituut nauw
betrokken bij alle plannen voor samenwerking in de textiel – zag samenwerking en concentratie als de beste
remedie. Kroese, gepromoveerd bij Wisselink en
directeur  van  de  Koninklijke  Stoomweverij  in  Nijverdal,  constateerde  dat  voorbije  decennia  een  overgang
hadden laten zien van een stelsel van vrije productie en vrije prijsvorming naar
een stelsel van geleide productie en dito prijsvorming, waarin samenwerking tussen bedrijven
onontbeerlijk  was  geworden.  De  Tweede  Wereldoorlog  vormde  daarbij  zowel  politiek  als  economisch  een
keerpunt dat deze ontwikkeling alleen maar kon stimuleren. Voorzichtig kwam in het begin van de jaren vijftig
samenwerking in de Twentse textiel op gang. Op 31 december 1949 kwam in een gesprek tussen Kroese en
directeur E. Gorter van H. ten Cate Hzn & Co. in de firmantenkamer van Ten Cate in Almelo een fusie tussen
beide bedrijven aan de orde. Om werknemers en aandeelhouders niet te verontrusten en de concurrentie niet op
een idee te brengen, begonnen de besprekingen over samenwerking in het diepste geheim. In 1952 besloten de
beide bedrijven tot samenwerking. Vijf jaar later volgde een volledige fusie: Nijverdal-Ten Cate.

In Enschede waren nog geen bewegingen in deze richting te bespeuren. Jan van Heek zag niets in een fusie met
wie dan ook. De Van Heekbedrijven – Van Heek & Co, de Boekelosche
Stoombleekerij en Rigtersbleek – moesten zelfstandig blijven, onafhankelijk van anderen, zoals zijn familie dat
altijd was geweest. Bovendien leerde de geschiedenis dat in de textiel na
sombere jaren ook weer tijden van voorspoed aanbraken. In de vergadering van aandeelhouders van Van Heek &
Co. in 1952 merkte Van Heek op dat ‘de gebeurtenissen in
Almelo hem wel hadden verrast, maar niet verontrust.’ Toen één van de commissarissen er
voor pleitte zelf tot concernvorming over te gaan, zei een directeur – in het spoor van Jan van
Heek – dat de historische ontwikkeling ‘reden tot voldoening schenkt en wij onszelf dan ook
niet in de put moeten praten’. De samenwerking van het Nijverdalse en het Almelose bedrijf schudde Van Heek
& Co. overigens wel wakker. Om de achterstand op concurrerende ondernemingen als Nijverdal-Ten Cate niet te
groot te laten worden, besloot het bedrijf in 1952 tot een uitbreiding van het aandelenkapitaal tot 7,4 miljoen
gulden. Van de extra 1,8 miljoen kwam ongeveer één miljoen uit de relatiekring van Van Heek: Rigtersbleek,
Ter Horst & Co. Uit  Rijssen en de Twentsche Bank, de rest uit omzetting van deposito’s. Behalve Rigtersbleek
verhoogde  ook  de  Boekelosche  Stoombleekerij  (BSB)  haar  belang  in  Van  Heek  &  Co.  Jan  van  Heek,
commissaris bij beide bedrijven, hoopte op regelmatig overleg over gezamenlijke zaken. BSB-directeur H.J.
(Henk) van Heek, sinds eind 1945 commissaris bij Van Heek & Co., maakte bij die gelegenheid voor het eerst
een schuchtere opmerking tegenover ‘Oom Jan’ – Henk was de zoon van Jan’s halfbroer Henny – over verdere
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samenwerking. Zijn idee was dat BSB van de 94 aandelen in Van Heek & Co. een klein pakket ruilde tegen
aandelen Rigtersbleek, een transactie die het begin kon zijn van ‘een meer daadwerkelijke samenhang
van de drie bedrijven’. Waarom geen overleg over bijvoorbeeld een systematischer productieplan waarbij de een
de ander niet meer of althans minder beconcurreerde? Maar een gezamenlijk gesprek leidde tot niets, Jan van
Heek  hield de  boot  af.  Slechts  af  en  toe  werkten  de drie  samen,  bijvoorbeeld  wanneer  het  om technische
adviezen ging, over afstemming van bleekopdrachten of een gezamenlijke licentie van chemische procédés.

Jan van Heek was vanuit zijn belangrijke sleutelposities in diverse ondernemingen medio jaren vijftig sterk
betrokken bij het wel en wee van de textielindustrie. Op 2 juli 1955 sprak hij op de jaarbijeenkomst van de Orde
van St. Jan op Huis Bergh met prins Bernhard over de problemen in de Twentse textielindustrie. Twee dagen
later deelde de prins, omdat het gesprek in Huis Bergh voortijdig beëindigd was, telefonisch mee dat het zijn
bedoeling was enige leidende figuren uit de textielwereld uit te nodigen de situatie te komen bespreken op paleis
Soestdijk. Van Heek wees de prins daarop per brief op enkele factoren die de ontwikkelingen in de bedrijfstak
beïnvloedden: de teruglopende export, de hoge sociale lasten (rond vijftig procent) die in groeiende mate op de
Nederlandse export drukten die ‘een achterstelling betekent bij andere landen waar deze niet of op een veel
geringer schaal bestaan’. Velen namen aan dat de textiel de strijd kon volhouden bij ‘de beste equipering en
rationaliseering’,  een  mening  die  volgens  Van  Heek  rustte  ‘op  gronden  die  wel  medewerken,  doch  niet
doorslaggevend zijn.’ Maar naar zijn mening was ‘het apparaat der textielindustrie te groot [...] geworden voor
de mogelijkheden’.  Deze situatie zou aanhouden tot er een zeker evenwicht was bereikt  tussen productie en
afzet,  ‘wat  langs  natuurlijken  weg  kan  geschieden  door  slijtage  en  door  het  verdwijnen  der  zwakte
ondernemingen.  Dat  is  geen  verblijdend perspectief.’ Voor  zover  bekend heeft  het  onderhoud  op  Soestdijk
overigens nooit plaatsgevonden.

De benoeming van Henk van Heek, directeur van de BSB, tot commissaris, in 1945, leidde tot
een ingewikkelde situatie binnen de groep commissarissen van Van Heek & Co. Jan van Heek, sinds 1935
gedelegeerd commissaris van Rigtersbleek, was ook voorzitter van de Raad van Commissarissen van Van Heek
&  Co.  Deze  drie  bedrijven  hadden  vanouds  een  hechte  familierelatie.  Menselijkerwijs  gesproken  zou
samenwerking in moeilijke jaren voor de hand
liggen, maar Jan – met zijn commissariaten bij Rigtersbleek, Van Heek & Co., Gerh. Jannink
& Zonen in Enschede, Palthe NV in Almelo en Ter Horst & Co. in Rijssen – had met zijn talenten en ervaring
meer recht van spreken en oordelen dan Henk die bijna twintig jaar jonger was, wat zijn bijna verlegen en af en
toe zelfs wat onderdanige houding in de contacten
met zijn Oom Jan verklaart. In Twente en ook in de Achterhoek zochten in de jaren vijftig steeds meer bedrijven
naar samenwerking, om de economische problemen het hoofd te bieden. De ideeën van Wisselink en Kroese én
het  voorbeeld  van  Nijverdal-Ten Cate  sloegen  kennelijk  aan.  Deze  concentratie  speelde  zich ook af  in  het
aanpalende Westmünsterland, waar de textielindustrie voor Duitsland net zo belangrijk was als de Twentse voor
Nederland.  Henk van Heek,  inmiddels een vijftiger die inzag dat samenwerking en concentratie  de Twentse
textielzorgen voor een deel konden oplossen, had in 1948 al gepleit voor een vorm van een bundeling tussen de
drie Van Heekbedrijven. In de aandeelhoudersvergadering van het moederbedrijf was een mogelijke uitwisseling
van aandelen met Rigtersbleek aan de orde geweest. Zouden Rigtersbleek en Boekelo niet tot ‘een soortgelijke
interessegemeenschap’  kunnen  komen,  vroeg  Henk  van  Heek  zich  af.  Maar  Jan  van  Heek  prefereerde
zelfstandigheid en onafhankelijkheid en had bovendien het volste vertrouwen in de toekomst; hij vond het nog te
vroeg voor zo’n stap en adviseerde Henk af te wachten hoe de nauwere relatie tussen Van Heek & Co. en
Rigtersbleek zich ontwikkelde. Henk van Heek vond wel dat een goede samenwerking in bredere zin tussen de
drie ondernemingen moest zijn gebaseerd op de oorspronkelijk overeengekomen werkverdeling: BSB bleekt en
verft, de twee andere spinnen en weven. Maar in de zomer van 1949 kreeg hij het gevoel dat Van Heek & Co.
zich steeds meer opstelde als een zelfstandige finisher en zich daardoor op den duur van Boekelo distantieerde.
De opdrachten van Van Heek & Co. Aan veredelaar BSB waren in een halve eeuw teruggelopen van 100 procent
in 1897 tot 23 procent in 1948. Als commissaris wist Henk van Heek dat dertig procent van de machines die Van
Heek & Co. kocht, bestemd waren voor veredeling van hun producten. Hij vreesde dat het bedrijf zijn eigen
veredeling pousseerde ten koste van de BSB en dat moest volgens hem ook Rigtersbleek, als aandeelhouder en
grote  klant  van Boekelo,  verontrusten.  Van Heek & Co.  zou zelfs  op een gegeven moment  een  concurrent
kunnen worden van Boekelo. Het antwoord van Jan was bemoedigend als altijd. BSB hoefde niet bang te zijn,
Van Heek & Co. en Rigtersbleek zouden hun producten ook in de toekomst zoveel mogelijk in Boekelo laten
veredelen.  De daling van de opdrachten van Van Heek & Co. voor BSB had alles te maken met de sterke
vermindering van de export van bleekgoederen.

De verhoudingen binnen de raad van commissarissen van Van Heek & Co. werden nog complexer, toen Jan van
Heek in 1951 ook commissaris werd van BSB. Op verzoek van de directie van Rigtersbleek had hij de plaats
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ingenomen  van  zijn  broer  Arnold,  die  zich  terugtrok.Van  Heek  had  één  belangrijke  voorwaarde  gesteld:
directeuren en commissarissen
van BSB moesten bereid zijn het bedrijfsbeleid op diverse punten aan te passen, wat een terugkeer betekende
naar de opvattingen van vroeger. Zijn verwijt was dat BSB te bruusk had
gebroken met bestaande, vertrouwde werkwijzen, die moesten wijken voor nieuwe denkbeelden, ‘liggende in
wat men noemt wetenschappelijke richting en voerende tot “overstaffing en over-administratie” in kantoor en
fabriek.’ BSB diende volgens Jan van Heek te proberen meer rekening te houden met de traditionele mentaliteit
van het bedrijf en de vroegere gemoedelijkheid en eenvoud. Jan’s grief richtte zich vooral tegen ir. E.E. (Noor)
van
Andel, de van Shell afkomstige chemicus die in 1946 in de directie van BSB was benoemd  Van Andel was in
het  Twentse  fabrikantenmilieu  niet  alleen  één  van  de  eerste  buitenstaanders,  maar  ook  één  van  de  eerste
academici. De textielfabrikanten hadden het niet zo begrepen op wetenschappers, ze hechtten meer waarde aan
een  praktijkopleiding  in  de  eigen  fabriek  of  in  die  van  een  concurrent  in  het  buitenland.  De  Twentse
textieltradities op
dit punt waren sterk, zeker voor een behoudend man als Jan van Heek. Tegenover Henk van Heek persoonlijk
lichtte Jan zijn standpunt toe. De verhoudingen tussen Rigtersbleek en BSB waren verstoord na het overlijden
van BSB-directeur en Jan van Heek’s cricketvriend Ebs van Heek in 1943. Toen Ebs nog leefde, verliepen de
zaken vlotter en geschilpunten werden altijd direct opgelost. Hij was bereid te helpen de goede verhoudingen te
herstellen, om een breuk te voorkomen, maar de beslissing daarover lag bij de commissarissen en de directie van
BSB. Van Andel mocht dan goed zijn op zijn vakgebied, maar uit wat Jan van Heek hoorde, moest hij wel
concluderen dat Van Andel zich niet had weten aan te passen aan de tradities, waarin Van Heek, Rigtersbleek en
ook Boekelo waren opgegroeid en groot geworden. In de kantlijn van de brief schreef Henk van Heek ‘dit is
onjuist’ bij deze passage. Toen Jan van Heek, intussen commissaris van BSB geworden, in de zomer van 1951
de indruk kreeg,  dat  de problemen tussen BSB en de Enschedese  bedrijven een  chronisch karakter  hadden
gekregen, zette hij de zaak op scherp. De directie moest zich onderwerpen en houden aan de richtlijnen, zo niet
dan bracht hij de kwestie ter sprake in de vergadering van aandeelhouders. De directie diende zich te realiseren
dat  zij  ondergeschikt  was  aan  de  Raad  van  Commissarissen.  Diezelfde  dag  kreeg  Henk  van  Heek  een
vertrouwelijke  brief,  waarin  Jan  van  Heek  sterk  benadrukte  dat  het  verschil  in  opvattingen  over  de
beleidsvoering  zijn  oorsprong vond ‘in  de  afwijking  van  gezonde opvattingen,  die  Twenthe  groot  en  sterk
maken’. Mede namens mededirecteur Noor van Andel deelde Henk van Heek zijn oom bijna twee weken later
mee,  dat  beiden  het  in  grote  lijnen  eens  waren  met  Jan’s  visie.  Dat  ze  de  commissarissen  onvoldoende
raadpleegden vond hij overigens geen terecht  verwijt, integendeel,  hij  was van oordeel  dat  ze vaak té open
waren. In Boekelo was de rust teruggekeerd, de indringende missive van Jan van Heek had zijn uitwerking niet
gemist, de BSB-directie liep weer in het gareel. Maar Henk van Heek begon er genoeg van te krijgen. Steeds
weer stoorde hij zich aan de conservatieve instelling van Jan van Heek, die eigenwijs als hij was eigenlijk alles
bij het oude wilde houden, voortdurend ieder tot rust maande omdat alles goed zou komen en eigenlijk de ogen
sloot voor onontkoombare en noodzakelijke ontwikkelingen. In een lange brief aan H.A.M. Kroese, de nieuwe
commissaris  van Van Heek & Co. namens de Twentsche Bank en Jan van Heek’s  gedoodverfde  opvolger,
meldde Henk dat hij erover dacht als commissaris af te treden. Hij was het beu voortdurend op de trom te slaan.
Hij verfoeide het ‘klikspaan te zijn, de naziterreur en –spionage ligt ons niet en toch begint mijn geschrijf er op
te lijken, als je niet beter zou weten’.

Na de jaarvergadering van de vennootschap en een gesprek met de directie en enige naaste medewerkers maakte
Jan van Heek op 14 mei 1955 zijn medecommissarissen van Van Heek
& Co. deelgenoot van zijn kennelijk onverstoorbare optimisme: hij was overtuigd dat Van Heek & Co. alles in
het werk stelde om het bedrijf bij de tijd te houden, dat gold zowel voor machines en gebouwen als organisatie
en sfeer. Er werden diverse besparingen doorgevoerd.  Van Heek:
‘Van oude fabrieken is het natuurlijk niet mogelijk moderne te maken, dat weten wij allen, doch in het kader van
het  bereikbare  is  er  de  laatste  jaren  reeds  veel  gedaan,  waarvan  de  vruchten  beginnen  te  rijpen.  De
vernieuwingen staan niet stil, doch worden doorgezet, zoowel
door vervanging van oude machinerie als voor verantwoorde verbeteringen in de bestaande.
Dat zijn alle hoopvolle teekenen. Er wordt met grote ernst en toewijding gewerkt.’ Henk van Heek wilde nog
niet  berusten  en  waagde  een  laatste  poging  om de  drie  Van  Heekbedrijven  tot  samenwerking  te  brengen.
Financieel  waren  ze  al  verstrengeld,  nu  zouden  ze  moeten  gaan  samenwerken  in  één  concern  met  een
overkoepelende directie en een gedecentraliseerd management. Dus een algemene directie, een directie voor de
spinnerijen, één voor de weverijen en een directie voor de finishbedrijven.

In de herfst van 1953 leefden er – ondanks de verontrustende situatie in de textiel – bij Van Heek & Co. ideeën
voor de bouw van een nieuw hoofdkantoor, mogelijk op een andere plaats dan het bestaande hoofdkantoor achter
de Grote Kerk. Jan van Heek had daarvoor een plan gemaakt, maar vond wel dat het kantoor moest blijven op de
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plek  ‘waar  het  historisch  behoort’,  naast  het  Van Heekhuis,  in  het  centrum van  de  stad.  Maar  de  directie
oordeelde  dat  Jan’s  plan  ‘niet  voor  verwezenlijking  vatbaar’  was.  De  toestand  in  de  textielindustrie  was
momenteel zeer onoverzichtelijk en er werden in de toekomst nog moeilijke jaren verwacht.’ Jan maakte een
nieuw, eenvoudiger plan. Hij wilde de gevel ‘upgraden’, meer in overeenstemming brengen met de status van
Van Heek & Co. Dat idee kreeg ieders instemming en in 1954 werd het hoofdkantoor van Van Heek & Co. wat
gemoderniseerd. Van Heek meende dat de directie ‘enig
reliëf’ moest geven aan de ingebruikneming. ‘Zulks hoeft niet het karakter van “reclame” te
dragen. Wel echter om naar binnen en naar buiten enigszins in herinnering te brengen, dat “het groote kantoor”
van voorheen er nog is en betekenis in Enschede en in Twenthe heeft behouden.’ Hij stelde een bescheiden
plechtigheid  voor die ’s middags  om vier  uur begon,  ‘om geen  volkomen gebroken dag te maken’.  Bij  de
samenkomst in de hall wilde hij port, sherry en vermout presenteren ‘en eerst dan een sigaar of sigaret’.  Het feest
was op woensdag 29 december 1954, in de nieuwe hall van het kantoor.

Van Heek & Co. had inmiddels Gherzi Textil Organisation in Zürich gevraagd een rapport uit
te brengen over het witgoedbedrijf en de administratieve en commerciële organisatie. Henk van Heek mocht in
december 1955 de voorlopige analyse van het rapport vertrouwelijk inzien. Het bevestigde zijn indruk dat de
directie  van  Van  Heek  &  Co.  in  de  tien  naoorlogse  jaren  in  de  ontwikkeling  van  de  ‘wetenschappelijke
bedrijfsvoering’ hopeloos was te kort geschoten. Na de commissarissenvergadering van 6 maart 1956, toen er na
de bespreking van het voorlopige rapport van Gherzi geen tijd meer was geweest voor de rondvraag, gaf Henk
van Heek in een brief aan Jan van Heek direct lucht aan zijn ongerustheid. Het rapport was volgens hem voor de
directie als geheel vernietigend en het definitieve rapport zou ‘ons de ogen nog wel verder doen opengaan’. Jan
van Heek bleef echter van mening dat zijn neef, hoe goed hij het misschien ook bedoelde, alles te somber zag.
Hij had in de spinnerij Noorderhagen met eigen ogen kunnen zien wat daar in de laatste jaren door vernieuwing
en verbeterde werkwijzen was bereikt, het was zijn verwachtingen ver te boven gegaan. Die ontwikkelingen
sterkten hem in zijn geloof in de toekomst van Van Heek & Co. ‘Wij moeten regelmatig doorgaan in de richting
van vernieuwing en verbetering tot de grens van onze mogelijkheden’, meende hij.

Twee weken later, op de eerste lentedag van 1956, besloot Henk van Heek af te treden als commissaris van Van
Heek  & Co.  Hij  had gehoord  dat  het  rapport  van  Gherzi  niet  in  de  raad  van  commissarissen  zou  worden
besproken. ‘Ik ben daar zo ontdaan over, dat ik dit niet langer kan verdragen. [...] Men meent zijn gezicht niet te
behoeven verliezen, wanneer alle vuile was maar binnenskamers wordt verwerkt, maar hun gezicht hebben zij
immers al lang verloren. Is dat nog niet begrepen?’ Mede ook gezien zijn gezondheidstoestand – hij leed aan
chronische  hoofdpijnen – en om zijn gevoel  van eigenwaarde te behouden stelde hij  zijn commissariaat  ter
beschikking. De zo lang bepleite samenwerking tussen de drie Van Heekbedrijven is nooit tot stand gekomen.
Pas in 1964, na een aantal mislukte pogingen, fuseerden Van Heek & Co. En Rigtersbleek met Nico ter Kuile &
Zonen en A.J. ten Hoopen & Zoon uit Neede in de houdstermaatschappij Van Heek & Co. Maar het bleek een
noodgreep die geen kans van slagen had. Op 4 april 1967 kregen duizend werknemers van Van Heek & Co. hun
ontslag, er
zouden er nog zevenhonderd volgen. Dat was het einde van het meer dan een eeuw oude textielimperium Van
Heek & Co., een werkgever die altijd ‘safer dan de bank van Engeland’
was geweest.

De algemene ontwikkelingen in de textiel gingen ook aan Rigtersbleek niet ongemerkt voorbij. Daarom gaf de
directie in het voorjaar van 1951 de Vereenigde Accountantskantoren (VAK) in Almelo opdracht de rationaliteit
van de werkmethode bij  enkele afdelingen  te  onderzoeken.  Het  eerste  rapport,  van eind 1954,  presenteerde
voorstellen voor verbetering, op grond waarvan Rigtersbleek verzocht deze nader uit te werken en zo mogelijk in
de desbetreffende afdelingen te concretiseren, te beginnen op het kantoor. Maar nader onderzoek leerde dat de
kern van de problemen het gebrek was aan wat de rapporteurs noemden ‘coördinerende leiding, welke ingesteld
is op de eisen van een moderne onderneming’.  De onderzoekers stelden het hard en helder: ‘Er bestaat  een
onvoldoende aanpassing van persoon, organisatie en apparatuur aan de structurele wijzigingen, welke zich in uw
onderneming  sedert  1930/1940  hebben  voorgedaan  en  nog  steeds  voordoen  t.a.v.  verkoop,  productie  en
algemeen beheer.’ De zwakke punten lagen in hoofdzaak in de personele sfeer. De meeste directieleden
waren te oud om van hen nog te verlangen in de noodzakelijke aanpassingen voorop te gaan.
Tussen het oude management en de – toekomstige – opvolgers lag een verschil van meer dan
één generatie, waardoor aansluitingsproblemen ontstonden. Daarnaast signaleerde VAK diverse organisatorische
problemen.  Het  advies  was  op korte termijn ingrijpende  veranderingen  aan  te  brengen,  voornamelijk  in  de
personele sfeer. Zelfs de kapitaalkrachtigste
ondernemingen konden zich niet de weelde veroorloven af te wachten. ‘De crisis in de textielindustrie na de
“Korea-hausse”  heeft  duidelijk  aangetoond,  dat  de  verliezen  de  vermogenspositie  van  een  onderneming
aanzienlijk en voor langere duur kunnen verslechteren. Men is dan snel op het hellende vlak aangeland.’ Jan van
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Heek vond in het rapport nuttige aanwijzingen, maar het onderschatte Rigtersbleek wel. ’Er blijft van organisatie
en organisatievermogen van de Directie niet al te veel over.’ Van Heek vergoelijkte deze conclusie door eraan te
herinneren  dat  Rigtersbleek  na  de  Tweede  Wereldoorlog  met  een  achterstand  van  enkele  jaren  op  andere
bedrijven was begonnen, als gevolg van de Duitse bezetting en omdat machines en materialen zijn weggevoerd.
Terecht wees het rapport met nadruk op de personele sfeer, waaronder Van Heek verstond: het kiezen van de
meest  geschikte  en bekwame personen voor de verantwoordelijke plaats,  de samenwerking van hen met de
directeuren en de onderlinge samenwerking van het hoofdpersoneel. Maar hij wierp wel tegen dat de afgelopen
jaren diverse bekwame, jongere krachten waren aangetrokken, die geleidelijk het werk van de ouderen moesten
overnemen. Zijn voorstel was: kalmpjes aan, dan breekt het lijntje niet, of in zijn woorden: ‘Men moet zich er
voor hoeden te veel in eens aan te pakken, doch slechts voorloopig slechts enkele dingen eruit, waarover de
meeningen overeenstemmen.’

Ondanks alle zorgen gingen ook bij Rigtersbleek de zaken gewoon door. In de zomer van 1954
hield het bedrijf op het fabrieksterrein, dichtbij de weverij, een modeshow ‘van japonnen, mantels, blouses en
rokken, geconfectioneerd van in ons bedrijf vervaardigde stoffen’. Het bedrijf was ook vertegenwoordigd op de
in de zomervakantie gehouden modeshow.  Spil en Spoel, het maandblad  ʻvoor het textielvak, besteedde er in
september 1954 ruime aandacht aan. ‘Bedrukte katoentjes kan minachtend klinken. Wie echter de gelegenheid
heeft aangegrepen om [...] in Enschede te gaan kijken [...] praat wel anders.’ Het blad gaf wat cijfers. Per seizoen
werden in Nederland, voor het grootste deel in Twente, negentig miljoen meter bedrukte katoen geproduceerd. In
vierduizend verschillende dessins kwamen deze stoffen op de markt en er was dus keus te over. ‘ ....een uiting
van een streven om mooie dingen goedkoop te maken...gemaakt van een stof die men tegenwoordig veredelde
katoen noemt, doch niets anders is dan de katoen van oudsher, die door inzicht en vakmanschap opgevoerd is tot
een bijzondere graad van kwaliteit.’ 

Jan van Heek was, ondanks dat hij de tachtig was gepasseerd, als gedelegeerd commissaris
nog steeds sterk betrokken bij beleid en besluitvorming van Rigtersbleek. Daarbij kwam dat
de jongere broers Gerrit Jan en Arnold al bijna een halve eeuw gewend waren naar hun wijze
en oudere broer Jan te luisteren; zijn meningen en oordelen waren zwaarwegend en vaak doorslaggevend. Dat
bleek ook uit de mededelingen die Arnold van Heek namens de directie
op 10 juli 1954 naar de commissarissen van Rigtersbleek stuurde. De voltallige directie had
twee dagen geleden met Jan een gesprek gehad over de nieuwbouw van het hoofdkantoor en
het VAK-rapport. Alle kantoorafdelingen (boekhouding, technische afdeling, export en binnenland) zouden nu in
één kantoorgebouw worden ondergebracht. Gezien de financiële positie van het bedrijf werd slechts één deel van
een verbouwingsplan uitgevoerd, namelijk de
uitbreiding  naar  het  zuiden.  De  VAK  werd  verzocht  een  voorstel  te  doen  over  de  modernisering  en
mechanisering van de administratie, waarbij eenvoud en overzichtelijkheid voorop moesten staan. De directie
nam aan,  zo besloot  de brief,  dat  deze besluiten de instemming hadden van de commissarissen.  Beide  vrij
belangrijke  beslissingen  werden  dus niet  voorgelegd  aan  de  commissarissen,  Jan van Heek had  vanuit  zijn
bevoegdheden als gedelegeerd commissaris de plannen immers al goedgekeurd.

De drie broers die Rigtersbleek leidden, konden het over het algemeen snel eens worden met
elkaar, te meer waar de stem van Jan vaak doorslaggevend was. Maar in het begin van de jaren vijftig kwamen
de familieverhoudingen sterk onder druk te staan, toen er een controverse ontstond tussen Gerrit Jan en Arnold
enerzijds en Jan aan de andere kant. Jan van Heek had in de Eerste Wereldoorlog, toen zijn drie zonen nog niet
waren geboren, zijn gedachten over de toekomst van vooral zijn eventuele zonen op papier gezet. Hij volgde niet
de weg van zijn vader Gerrit  Jan, die voor al zijn zonen een eigen fabriek wilde. In  zijn Beschikkingen en
Wenschen, geschreven in 1916, had Van Heek andere ideeën geventileerd,
waarin het familistische denken van zijn vader nog doorschemerde, hoewel Rigtersbleek noch
familiaal bezit was noch een inkomensbron van het nageslacht. Meer dan veertig jaar later leek hij van mening
veranderd, toen hij nadacht over de toekomst van zijn twee jongste zonen.
Met name voor Goderd zag hij een directeurszetel bij Rigtersbleek weggelegd. Goderd stond als jonge twintiger
in de oorlog op de zwarte lijst om weggestuurd te worden naar Duitsland en dook daarom regelmatig onder. Na
de bevrijding nam hij als vrijwilliger dienst in het Nederlandse leger, werd in Nederland en Engeland opgeleid
en vertrok op 9 juni 1947 als officier met zijn bataljon naar Indië. Op 15 januari 1950 keerde Goderd terug naar
Nederland. In februari 1951 ontving hij in het Paleis op de Dam in Amsterdam, in aanwezigheid van zijn ouders
en zus Anneke, de Bronzen Leeuw. Maar een militaire loopbaan zag Jan van Heek voor Goderd niet zitten; hij
had  andere  plannen,  die  meer  in  het  verlengde  lagen  van  zijn  opleiding  aan  de  Hogere  Textielschool.  Bij
Rigtersbleek zou hij in de toekomst de enige kunnen zijn, die nog de naam der familie voort droeg binnen het
bedrijf.  ‘Slechts  wil  ik  met  den  meesten  nadruk  doen  uitkomen,  dat  je  niet  behoeft  op  te  zien  naar  een
toekomstigen werkkring op Rigtersbleek. Je groeit daar van zelf en geleidelijk in. Allen zijn je welgezind en van
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aanvang af zul je de vergaderingen van Directie en bedrijfscolleges bijwonen om er stem in te hebben. Als
hoofdvoorwaarde  wordt  karakter  en  gezond  oordeel  gevraagd  en beide  bezit  je.’  Vanaf  begin  1951 werkte
Goderd bij Rigtersbleek, bij verkoop Binnenland, op de administratie, de boekhouding en de exportafdeling.
Twee jaar later kon directeur Gerrit Jan weinig positiefs melden over de prestaties van zijn neef. Hij wist niet
goed wat hij met Goderd aan moest, diens
houding riep binnen het bedrijf veel weerstand op. Goderd dacht dat hij in twee jaar kon bereiken waarvoor een
normaal mens twintig jaar nodig had. Ook vond hij bepaalde werkzaamheden minderwaardig. Gerrit Jan was van
mening dat de directie ten opzichte van
aandeelhouders en arbeiders zo’n grote verantwoordelijkheid droeg, dat zij geen risico’s mocht
nemen  met  het  aannemen  en  waarderen  van  medewerkers.  Goderd,  bijna  dertig,  enkele  maanden  geleden
getrouwd met Louise Boom, wilde eigenlijk ander werk bij Rigtersbleek. Jan wees zijn zoon er op, dat hij geen
goede indruk maakte als hij de directie om een andere baan vroeg. Misschien was nog onvoldoende tot hem
doorgedrongen dat de weg die naar een verantwoordelijke functie leidt, bij Rigtersbleek of elders, dikwijls niet
gemakkelijk is. Jan maakte hem duidelijk dat hij zeer teleurgesteld zou zijn, wanneer Goderd de kansen die
Rigtersbleek hem bood, voorbij liet gaan. Medio november 1954 moest Gerrit Jan echter vaststellen dat Goderd
niet geschikt was voor onderdirecteur of directeur; hij zou zich tevreden moeten stellen met een ondergeschikte
baan. Het directiestandpunt viel volkomen verkeerd bij Jan van Heek, die van mening was dat er desondanks
voor Goderd plaats was in de directie. Daarmee stond hij lijnrecht tegenover zijn broers Gerrit Jan en Arnold. In
de  vergadering  van  commissarissen  en  directie  op  2  december  1954 kwam de controverse  helder  op  tafel.
Gedelegeerd commissaris Jan van Heek meende dat het in deze zaak ging om de vraag of er in de toekomst een
Van Heek in de directie van Rigtersbleek zou komen en blijven. Gerrit Jan hield stug vast aan zijn visie: ‘Nemen
we Goderd in de directie en gaat hij rare dingen doen, dan gaat dat ten koste van Rigtersbleek.’ Arnold meende
dat zijn broer  Jan niet voldoende besefte  welke eisen er  tegenwoordig aan de leiding van een groot bedrijf
werden gesteld. Na het nodige overleg viel tenslotte het directiebesluit Goderd niet in de directie op te nemen.
Jan van Heek had de strijd verloren. De kwestie had hem de afgelopen maanden veel slapeloze uren bezorgd.
‘Als een nachtmerrie word ik vervolgd door het vraagstuk der toekomst van Rigtersbleek en de daarmee in nauw
verband staande verhouding in de familie Van Heek in haar geheel.’ Het gebeurde had uiteraard consequenties.
De verhouding tussen Jan en zijn jongste broers was bekoeld.  Jan vond ook dat Arnold en Welmoet op 17
september 1955 beter niet aanwezig konden zijn bij het huwelijksmaal van zijn jongste zoon Arnold, die trouwde
met Irène Henriëtte de Fremery, om complicaties in de familiekring te voorkomen. Het conflict wierp volgens
hem een donkere schaduw over het huwelijk. De toekomst van Goderd bleef Jan van Heek bezig houden. Hij
wilde hem ‘eenigszins in mijn nabijheid houden om hem geschikt te maken voor een deel van mijn levenswerk’,
liet hij Kroese, hoofddirecteur van de Twentsche Bank, weten. Hij dacht in eerste instantie aan een plaats in het
college van regenten van de Stichting Edwina van Heek en ook aan een commissariaat bij Van Heek & Co., een
gedachte die hij enkele jaren geleden ook al had geopperd. Tussen die twee functies zag hij een samenhang,
omdat hij president-commissaris was van Van Heek & Co. en voorzitter van het regentencollege van de stichting
die  bovendien  ‘de  grootste  belanghebbende’  was  in  het  bedrijf.  Jan  van  Heek  wilde  dat  Goderd  zich
voorbereidde op deze functies. Hij stelde voor dat zijn zoon gedurende bijvoorbeeld twee jaar ging werken bij
één  van  de Nederlandse  banken.  Op 1 januari  1956 trad  Goderd  in  dienst  van  de  Twentsche  Bank op  de
incassoafdeling  van  het  kantoor  in  Zeist.  Het  was  de  start  van  een  loopbaan  van  bijna  dertig  jaar  in  het
bankwezen.  Gedurende een reeks van jaren was Goderd van Heek lid van het  college van regenten van de
Stichting Edwina van Heek.

Toch werkte er tot 1964 een Van Heek bij Rigtersbleek: Jan’s jongste zoon Arnold, die procuratie had voor de
technische dienst van de fabriek. Arnold was iemand die liever met de
handen  dan  met  het  hoofd  werkte:  ‘Ik  was  geen  studiehoofd.’  Zijn  lagere  schooljaren  op  de  Enschedese
Schoolvereniging sloot hij in de zomer van 1940 af. In de eerste oorlogsjaren volgde Arnold de hbs-b-opleiding
van Het Enschedees Lyceum. Zijn schoolresultaten waren matig. In augustus 1945 bespraken Arnold en zijn
vader en moeder wat er moest gebeuren. Ze werden het er over eens dat het beter zou zijn wanneer Arnold zijn
opleiding ergens anders zou afmaken. Er was een plaats voor hem in de vierde klas van het internaat van het
Christelijk Lyceum in Zeist. Na zijn eindexamen werd Arnold begin juli 1947 geplaatst bij de officiersopleiding
van de Veldartillerie in Deventer. Zijn ‘kwajongensachige optreden’ was de reden dat Arnold zijn studie aan de
KMA in Breda niet kon afmaken, ook al was hij volgens overste Lawick van Pabst een ‘aardige beleefde jongen,
sportief, echter nonchalant.’ Arnold kon goed met zijn kameraden overweg, hij genoot gezag, had een uitstekend
verstand en een goed uithoudingsvermogen, maar het was beter dat hij de studie opgaf. Gerrit Jan wilde Arnold
een kans geven bij Rigtersbleek, maar hij moest onderaan de trap beginnen, als gewoon arbeider, dat wilde Jan’s
zoon trouwens zelf ook.
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‘Ik wilde het textielvak van de grond af leren. Ik kreeg een overall aan en heb allerlei werk gedaan, bankwerken,
lassen. Langzaam ben ik in de hiërarchie omhoog geklauterd, wel een beetje geholpen door mijn naam en omdat
ik de zoon was van de vroegere directeur. Natuurlijk
had ik liever mijn vader als rentmeester van Huis Bergh willen opvolgen, net als Goderd, maar
die plaats was voor de oudste zoon, voor Jan dus.’

Zoals al decennialang de gewoonte was in het Twentse textielwereldje liepen de zonen van textielfabrikanten die
het vak in wilden, stage in Lancashire.  Ook Arnold keek in 1952 gedurende twee maanden rond in diverse
fabrieken en sprak er met vele Engelse vakmensen. In het voorjaar van 1953 had Gerrit Jan positieve berichten.
Voor Arnold zag hij een toekomst bij Rigtersbleek. Wanneer hij goed in toom werd gehouden en opgevoed, kon
Arnold een goede
kracht voor het bedrijf worden en het waarschijnlijk ver brengen. Arnold voelde zich op Rigtersbleek thuis, met
name in de technische hoek: de spinnerij, het krachtbedrijf en de reparatiewerkplaats. ‘Hij kan goed met het
fabriekspersoneel omgaan [...], is zeer pienter en
bevattelijk voor nieuwe indrukken.’  Soms liep Arnold volgens Gerrit  Jan te hard van stapel,  dan moest  hij
geremd worden, en soms ook aangespoord worden als hij niet serieus genoeg was, maar dat viel een jongen van
zijn leeftijd niet kwalijk te nemen. Hij werkte uitstekend samen met zijn collega’s. Op voorstel van Gerrit Jan
volgde  Arnold  in  het  najaar  van  1954  een  stage  bij  Nijma  in  Nijmegen,  voor  een  aanvullende  technische
opleiding in deze kunstzijdefabriek.  Jan van Heek, commissaris van Nijma, was blij  met deze kans die zijn
jongste  zoon  kreeg.  Arnold  moest  voortdurend  verslag  uitbrengen  en  zijn  rapporten  over  de  verschillende
afdelingen van Nijma, waar hij achtereenvolgens werkte, gaven volgens Jan blijk van een gezonde kijk op de
dingen. Omdat Arnold was voorbestemd binnen het bedrijf het hoofd van de elektrotechnische afdeling op te
volgen, liep hij in het voorjaar van 1956 twee maanden als volontair mee bij Hazemeyer in Hengelo. Op 15
oktober 1956 kon Gerrit Jan, die Arnold de afgelopen jaren had gestimuleerd en soms aan de hand genomen, zijn
broer Jan een verheugende mededeling doen: ‘De kogel is thans door de kerk! De jongelui Arnold en Hendrik
Jan Zeggelt zullen ingang volgende week Maandag de directievergaderingen van Rigtersbleek bijwonen.’ Een
half jaar later kreeg Arnold procuratie voor de technische dienst. Nadat Jan’s broers Gerrit Jan en Arnold in de
daarop volgende jaren afscheid hadden genomen als directeur, was zoon Arnold tot zijn vertrek in 1964 de enige
Van Heek bij Rigtersbleek. Jan van Heek’s wens was toch in vervulling gegaan: vanaf de start van Rigtersbleek
heeft er een Van Heek in een leidinggevende functie bij Rigtersbleek gewerkt, al was hij geen directeur.

In het voorjaar van 1955 meende Jan van Heek, 82 jaar, dat de tijd gekomen was ‘een verderen stap te doen op
den  weg  mijner  terugtrekking’.  Hij  zag  met  voldoening  terug  op  de  lange  reeks  van  jaren  waarin  hij  het
voorrecht had gehad mee te mogen werken aan de opbouw van het bedrijf. Maar loslaten kon hij de Bleek niet,
hij wilde het commissariaat nog niet opgeven, maar wel met ingang van 1 januari 1955, met terugwerkende
kracht dus, afstand doen van zijn tantième en de andere inkomsten die hij genoot als gedelegeerd commissaris.
Dat  geld  zou  kunnen  worden  besteed  voor  de  versterking  van  de  NV,  of  voor  een  winstdeling  voor
verdienstelijke medewerkers,  of  anderszins.  Tot het  laatst  toe bleef  Jan van Heek vertrouwen houden in de
toekomst van de textiel en van Rigtersbleek. De werkelijke problemen bij Rigtersbleek weigerde hij onder ogen
te  zien.  Sedert  1954  waren  de  bedrijfsresultaten  van  Rigtersbleek  negatief.  Accountants  achtten  lonende
exploitatie niet mogelijk, de machines waren verouderd. De financiële positie van Rigtersbleek was zo zwak dat
voor  de  noodzakelijke  investeringen  nieuw  vermogen  zou  moeten  worden  aangetrokken,  wat  gezien  de
ongunstige vooruitzichten van dat moment niet gemakkelijk was. Het vroeg zeker vier tot vijf jaar voordat het
bedrijf weer een rendabele basis had. Het accountantsrapport maakte duidelijk dat Rigtersbleek het niet alleen
kon redden. Rigtersbleek. Zeven jaar later, op 4 april 1967, nadat Rigtersbleek en Van Heek & Co. met enige
andere textielondernemingen in de houdstermaatschappij Van Heek & Co. Waren samengegaan, viel het doek
voor Rigtersbleek.
Terugkijkend  op  de  ontwikkelingen  van  de  drie  Van  Heekbedrijven  waarin  Jan  van  Heek  in  die  jaren  als
president-commissaris van Van Heek & Co., gedelegeerd commissaris van Rigtersbleek en commissaris van de
Boekelosche Stoombleekerij een dominante rol speelde en zijn woord vaak wet was, kunnen we de gedachte niet
van ons afzetten dat Jan van Heek’s eigenzinnigheid en conservatieve opvattingen over bedrijfsvoering vrijwel
elke  verandering  hebben  tegengehouden.  Henk  van  Heek  was  een  roepende  in  de  woestijn  ʻgebleven,
samenwerking tussen de drie ondernemingen was onbespreekbaar geweest,  er zouden zoals altijd wel betere
tijden komen. Jan van Heek durfde of wilde het voorbeeld van Nijverdal-Ten Cate niet te volgen. Samenwerking
en concentratie waren volgens W.T. Kroese en zijn leermeester prof. Wisselink immers de beste remedie in die
jaren. Van de ondernemers  werd verwacht,  dat  zij in deze periode van aanpassing leiding gaven en de durf
moesten opbrengen met verouderde productiemethoden te breken en in deze fase van inkrimping tegelijkertijd
het apparaat te moderniseren. Deze ideeën redden uiteindelijk Nijverdal-Ten Cate. Maar Jan van Heek hield star
vast aan zijn eigen koers, waarbij hij werd geleid door een veel te optimistische kijk op de ontwikkelingen in de
textielindustrie.
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Structuuraanpassingen, productdifferentiatie en eigentijds management waren niet aan de orde. Hij verweet de
leiding van de Boekelosche Stoombleekerij dat ze de traditionele mentaliteit van het bedrijf aantastten en dat
vertrouwde werkwijzen moesten wijken voor een
meer op wetenschappelijke leest geschoeide vernieuwingen. Maar juist daardoor kon BSB, en
ook door sterk te moderniseren, door innovatieve productaanpassingen en samenwerking te
zoeken in joint ventures nog vele jaren zelfstandig overleven, tot het in 1965 werd overgenomen door Unilever
en er een einde kwam aan de zelfstandigheid van het Boekelose bedrijf. Jan van Heek’s behoudende opvattingen
stonden een langer voortbestaan van Van Heek & Co. en Rigtersbleek in de weg,  door niet  tijdig de juiste
besluiten te entameren en de
adviezen van externe deskundigen in de wind te slaan. Mede hierdoor verbleekte de glorie van
de Enschedese textielindustrie, waarvan Jan van Heek lange tijd de invloedrijke voorman en
voorvechter was, vanaf het begin van de jaren vijftig. Overigens moesten vrijwel alle andere textielfabrieken de
volgende tien jaren de poorten sluiten. De enige die het redde was Nijverdal-Ten Cate, dat als TenCate nog
steeds voortleeft als producent en leverancier van hoogwaardig textiel. Enschede, ooit een welvarende, nijvere
industriestad, verviel in armoede
en werkloosheid, de leegstaande fabrieken waren de naargeestige getuigen. De stad is deze slag nooit te boven
gekomen. Enschede is nog steeds een arme stad.

Drie weken nadat de Duitse bezetters waren verdreven moest Van Heek met middenoorontsteking tien dagen het
bed houden. Daar overdacht hij de gebeurtenissen van de afgelopen jaren en kwam tot de slotsom dat er in
Enschede een oorlogsmonument diende te komen. Hij schreef dat in een vertrouwelijke brief aan waarnemend
burgemeester Mattheus
van Hattum. Vele honderden stadgenoten waren in concentratiekampen omgekomen, velen hadden hun leven
verloren door de bombardementen. ‘Hun namen moeten erenamen worden,
en wij moeten daarmee niet wachten tot ons volk over eenigen tijd weer in verdeeldheid opgaat en veel van de
indrukken zijn uitgewist.’ Van Heek dacht niet aan cenotaaf, zo’n gedenkteken vond hij te koud, maar eerder aan
een kleine kapel met gebrandschilderde ramen, waar op de binnenmuren op stenen tafels de namen van allen die
vielen, met plaats en datum waren vermeld. Als voorbeeld noemde hij de dodenkapellen, waarmee in Eton en
Harrow de in de oorlog omgekomen schooljongens worden herdacht. Van Hattum antwoordde dat hij het idee de
moeite van het overwegen waard achtte. Maar het duurde bijna vijf jaar voordat Jan van Heek weer wat hoorde.
Mari Andriessen was gevraagd een oorlogsmonument te ontwerpen. De beeldhouwer wilde het plaatsen in het
Van Lochemspark, dat Jan en zijn broers en zussen in 1929 de gemeente hadden aangeboden. In het voorjaar van
1950 kon Jan in de familievergadering meedelen, dat de beeldhouwer toch afzag van deze plek, waarmee de
familie niet ontevreden was. Andriessen had nu een ander idee: het beeld zou het beste uitkomen op de plaats
waar nu het gedenkteken stond van Hendrik Jan van Heek, de stichter van het Volkspark, bij de ingang van het
park aan de Parkweg. Jan van Heek was daar pertinent tegen, ook al zou het gedenkteken van zijn oom een
andere, even waardige plek krijgen. Jan had burgemeester  Meine van Veen al gemeld dat er tegen het plan van
de  beeldhouwer  twee  bezwaren  waren,  namelijk  dat  het  beeld  van  H.J.  van  Heek  werd  verplaatst,  maar
bovendien vond hij deze plaats ongeschikt voor een oorlogsmonument. Jan stelde voor een plaats te zoeken in
wat hij  altijd het rustigste en aardigste deel  van het  Volkspark had gevonden: het  grasveld even voorbij de
ingang van het park aan de M.H. Tromplaan, waar het beeld tegen een wand van prachtige coniferen het best zou
uitkomen. Op 4 mei 1953 onthulde minister-president Willem Drees op deze plek het monument. Het bestaat uit
zes beeldengroepen:  een soldaat  een vrouw met een dood kind, een Joodse vrouw, drie  gevangenen in een
concentratiekamp, drie verzetslieden en een gijzelaar. Jan van Heek kon de onthulling niet bijwonen, want hij
maakte met Annetje een reis naar het Nabije Oosten.

De volgende dag, op Bevrijdingsdag 1953, overleed Piet van Tienhoven aan een beroerte, hij werd 77 jaar. Jan
had vele jaren met hem samengewerkt, vanaf 1927 toen hij algemeen bestuurslid van Natuurmonumenten werd.
Het speet hem dat hij de crematie op 8 mei in Westerveld niet kon bijwonen. De nabestaanden kregen vanuit
Jeruzalem een telegram: ‘Deelen diep in Uw en ons verdriet’. De urn met de stoffelijke resten van de overledene
werd geplaatst aan de oostrand van de heuvel bij de Zandbergdennen, op het familielandgoed Kampina, een
uitgestrekt  heide-  en  bosgebied  tussen  Boxtel  en  Oisterwijk.  De  urn  werd  naderhand  afgedekt  met  een
gedenksteen, die Jan van Heek zelf had gezocht. Met een hoofdopzichter van Natuurmonumenten was hij begin
augustus naar een militair oefenterrein
in Havelte geweest, waar ze een zwerfsteen uit de ijstijd gevonden. In de steen – 170 x 100 x
90 cm – werd op een vlak gedeelte de tekst gegraveerd: ‘Pieter Gerbrand van Tienhoven. Nederlands Groote
Natuurbeschermer,  1875-1953.’Toen  een  medewerker  van  Elseviers  Weekblad  in  een  artikel  over  Van
Tienhoven suggereerde, dat er een standbeeld voor de overledene moest worden opgericht, antwoordde Jan hem:
‘Een standbeeld heeft hij niet nodig, en zoude door hem niet gewenst worden. Elk natuurreservaat in Nederland
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is een monument voor hem en daarvan zal zijn “imposante steengraf” blijven getuigen. In 1950 was Jan van
Heek  als  dank  voor  de  jarenlange  inspanningen  voor  de  Nederlandse  natuur  de  gouden  jubileumpenning
toegekend.

De naoorlogse jaren waren voor Jan van Heek oogstjaren. Hij moest bij allerlei gelegenheden
veel prijzende woorden aanhoren.  Overheden en organisaties  wilden getuigen van hun waardering voor zijn
verdiensten en activiteiten. De vele onderscheidingen brachten hem in verlegenheid, maar streelden zeker ook
zijn ijdelheid. In 1946 werd Jan van Heek benoemd tot grootofficier in de Orde van Oranje Nassau. Een jaar later
kreeg hij de Edo Bergsmamedaille van de ANWB.

Gedenkteken voor Edo Bergsma
Jan van Heek had een hechte relatie met Edo Bergsma, die van 1896 tot 1932 burgemeester van Enschede was.
Samen waren ze in die meer dan dertig  jaar  vaak in touw geweest  voor allerlei  evenementen  en belangen.
Bergsma overleed op 1 november 1948. Begin januari 1950 nam Van Heek het initiatief om op Bergsma’s graf
op de Oosterbegraafplaats een eenvoudige gedenksteen met inscriptie te plaatsen. Wie wilde bijdragen, kon in de
grote hal van het stadhuis de maquette van de steen op ware grootte bekijken en geld in een bus stoppen. ‘Wij
verwachten dat duizenden hieraan gevolg zullen geven’, schreef Van Heek in het persbericht dat hij naar de
Enschedese  media  stuurde.  De ‘vierduizend kwartjes  of  duizend guldens’  kwamen  er.  Op de  begraafplaats
herinnert een forse grafsteen al meer dan een halve eeuw de voorbijgangers aan Edo Bergsma. Op 27 juni 1950
werd Jan van Heek één van de eerste vier dragers van de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Deze onderscheiding, door de prins zelf uitgereikt, verdiende hij als directeur van het Rijksmuseum Twenthe en
voor zijn aandeel in de nationale monumentenzorg en het natuurbeheer in ons land. Prins Bernhard prees Van
Heek: ‘Uw arbeid voor het behoud van culturele waarden ons door het voorgeslacht toevertrouwd, was gratis.
Men zal misschien zeggen: U was hiertoe in staat. Maar hierop zou ik willen antwoorden: U deed het dan ook!’
Trots  was Jan van Heek op zijn benoeming tot  doctor  honoris  causa  in de Letteren  en Philosophie aan de
Universiteit van Amsterdam. Bij de erepromotie op 15 september 1952 noemde prof.dr. J.F. Niermeyer Van
Heek’s zorg voor de middeleeuwse kastelen het meest spectaculaire deel van zijn activiteiten. De verzameling
middeleeuwse  kunst  in  Huis  Bergh  was  één  van  de  belangrijkste,  zo  niet  de  belangrijkste  particuliere
verzameling in Nederland. Jan van Heek onderstreepte nog eens, wat in al die jaren zijn leidraad en houvast was
geweest: de cultuur van de middeleeuwen die hem bleef boeien. Openhartig onthulde de Gelderse commissaris
der koningin jhr.mr.dr. G.C. Quarles van Ufford in de voltallige zitting van Provinciale Staten van Gelderland
van 21 januari 1952, dat toen zij enkele jaren geleden het initiatief namen voor het instellen van een erepenning,
het college al bij het doen van het voorstel ‘reeds aanstonds de figuur van U voor ogen [heeft] gestaan’. Jan van
Heek kreeg de eerste gouden erepenning van de provincie. In zijn dankwoord beaamde Van Heek dat zoals de
commissaris had gezegd, Gelderland hem, ook al was hij een geboren Twent, na aan het hart lag, vanaf zijn
jeugd had de Gelderse Achterhoek hem aangetrokken. Want welk landsdeel bood meer aanknopingspunten met
de middeleeuwen dan het oude Gelre, vroeg hij zich af. Hier lagen immers vele schatten die overgebleven uit die
tijd: kerken, kastelen, dorpen en archivalia ‘waarvoor de plicht tot behoud op het levende geslacht rust’. Voor
zijn inzet voor de restauratie van enkele middeleeuwse gebouwen in Doesburg werd Jan van Heek op 16 juli
1953 benoemd tot  ereburger  van  het  stadje.  Via  de  Stichting  Huis  Bergh  had  hij  de  stoot  gegeven  tot  de
restauratie van diverse middeleeuwse monumenten, zoals het Waaggebouw en diverse andere panden. Ook de
gemeente Enschede waardeerde het vele dat Jan van Heek voor zijn geboortestad had gedaan. Op 10 februari
1956 reikte burgemeester Van Veen bij Jan’s afscheidsbijeenkomst als directeur van het Rijksmuseum Twenthe
hem  de  gouden  erepenning  van  de  stad  uit.  De  burgemeester  realiseerde  zich  dat  Van  Heek  ‘een  groot
Nederlander’ werd genoemd, door velen, maar dat hij hier, in het Twentse land was geworteld. De gemeente
wilde hem dan ook eren als een groot Enschedeër.’ In een pakkend betoog uitte Jan nog eens zijn grote liefde
voor de streek: ‘Ik ben geboren uit Twenthe’s bodem’ en dat was altijd zijn inspiratiebron. Het waren de natuur,
het lange verleden, de oude Twentenaren, ‘sober, bedachtzaam en terughoudend, karig in woorden, werkzaam en
trouw’, en zijn geboortestad Enschede, die hem altijd bleven boeien.

Midden  juli  1859,  een  maand  nadat  Gerrit  Jan  Assink  (1825-1886),  akkerbouwer  en  klompenmaker,  met
Hermina  Janssen  was  getrouwd,  kocht  hij  in  de  arme  Twentse  buurtschap  waar  ze  waren  geboren  –
Elsenerbroek, ingesloten door Goor, Markelo en Ambt-Delden – een eenvoudig, wat bouwvallig hutje. Het lag
aan een schilderachtig landweggetje, omzoomd met houtwallen. De muren waren van klei en rondom gevlochten
takken. Direct begon Gerrit Jan met een verbouwing, een karwei dat hem tegenviel, want het duurde tot 1862
voordat de familie kon verhuizen naar het opgeknapte boerderijtje, dat ze Bosmoat noemden. Hier werd Jan
Hendrik  Assink  geboren,  op 3  mei  1873,  een  half  jaar  vóór  Jan  Herman  van Heek.  Jan  Hendrik  was  een
nakomertje, hij verschilde twaalf jaar met zijn oudste broer. Boven de deur van de Bosmoat herinnerde jarenlang
een gevelsteen met het jaartal 1873 aan de geboorte van Jan Hendrik. Het was ook het jaar waarin zijn vader het
vroegere hutje uitbouwde tot de Saksische boerderij die er tot het midden van de jaren vijftig van de vorige eeuw
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heeft gestaan. Vaak heb ik er in mijn jeugdjaren gelogeerd, want Jan Hendrik Assink was mijn opa. Net als zijn
leeftijdgenoot Jan van Heek groeide Jan Hendrik Assink op in het vierde kwart van de negentiende eeuw. Het
was geen rijkdom op de Bosmoat, vader en moeder moesten hard werken om elke dag weer alle monden gevuld
te krijgen.  De kinderen hielpen mee met het  werk op de boerderij,  wanneer ze vrij  van school waren.  Hun
schooltje lag in Elsen, een lange wandeling van zeker een half uur, vaak door weer en wind, sneeuw en regen.
De eerste  jaren na zijn schooltijd hielp Jan Hendrik zijn vader.  Er was genoeg te doen, koeien melken, het
overige vee verzorgen, de oogst binnenhalen, de akkers opnieuw inzaaien. Maar zijn toekomst moest hij elders
zoeken, want hij was de jongste van de vier zonen. De oudste zoon erfde de boerderij, volgens de aloude traditie
van de blijverszede. Jan Hendrik moest op zoek naar werk. In Enschede beleefde de textielnijverheid toen goede
jaren en werklustige, niet veeleisende boerenzonen uit de omgeving waren welkom. Mijn opa vond werk bij de
stoomkettingspinnerij Tubantia in Enschede, die rond 1900 zeventienduizend spillen telde. In 1901 trouwde hij
met Gerridina ter Morsche; ik heb mijn opoe niet gekend, want ze overleed op 28 mei 1939, vier maanden
voordat ik werd geboren. Ze kregen een huisje aan de Goolkatenweg, een twee-onder-één-kapper, midden tussen
drie textielfabrieken  die daar  langs de spoorlijn waren  gevestigd:  de spinnerijen Tubantia  en Oosterveld en
spinnerij en weverij Rigtersbleek, waarvan Jan Herman van Heek de eerste firmant was. In 1938, toen hij 65
werd, ging opa met pensioen. Mijn vader en mijn moeder – de jongste van de vier kinderen die tot haar trouwen
in 1938 in de spinnerij van Tubantia werkte – woonden in bij mijn opa. Hij stierf enkele dagen na zijn 93ste
verjaardag.  Hij  was  in  armoede  opgegroeid,  had  eenvoudig  geleefd;  een  gelukkig  en  tevreden  mens  was
heengegaan.

Gerrit Jan van Heek, de vader van Jan Herman, was in zijn hart ook een boer, net als mijn overgrootvader. Hij
liep het liefst op zijn klompen door de weiden en over het land dat hij bezat in Twekkelo. Daar, rond ’t Stroot,
lag zijn hart, buiten in Gods vrije  natuur. Maar hij was nu eenmaal geboren als zoon van een vermogende
textielfabrikant en geheel  in de traditie van het familisme voorbestemd zijn werkende leven in de katoen te
slijten. Toen hij 23 jaar was, begon hij met twee broers de firma Van Heek & Co., die omstreeks 1910 was
uitgegroeid tot de grootste industriële onderneming in ons land. Na de stadsbrand van 1862 bouwde Gerrit Jan
op de puinhopen van een verwoest spinnerijtje een stadsvilla, waar Jan Herman als vijfde
zoon in 1873 werd geboren.  Niet lang daarna verhuisde het  gezin naar  het  familiehuis aan de Markt, in de
schaduw van de oude Stadstoren, het Van Heekhuis, waar Gerrit Jan in 1917 overleed. Jan van Heek en zijn
broers en zussen waren als kinderen van de rijkste fabrikant van Enschede in eenvoud opgegroeid, vond hijzelf:
‘Wij allen, zonder uitzondering, zijn zeer bevoorrecht geweest. Wij zijn voortgekomen uit een milieu waar bij
groten voorspoed toch begrippen van eenvoud heerschten. Aan alles is, dank zij onzen ouders en hun voorbeeld,
een prachtige kans in de wereld gegeven.  Doch wanneer zij,  de kinderen,  in de wereld slaagden,  dan moet
vermeld worden, dat tijd en omstandigheden met hen waren.’ Eenvoud is overigens in dit verband een relatief
begrip. Met ‘eenvoud’ doelde Jan vooral op de voor hun kringen sobere leefstijl. Wie zoals hij zijn jeugdjaren
beleefde in de negentiende eeuw, in het provinciestadje Enschede dat toen nauwelijks groter was dan in 1325
toen het van de bisschop van Utrecht stadsrechten kreeg, was opgegroeid in een geheel andere sfeer dan latere
generaties, zeker wanneer je in een vermogende familie was geboren. Het ontbrak Jan en zijn twaalf broers en
zussen nooit aan iets, ze kregen de beste opleidingen. Jan Hendrik Assink en zijn collega’s waren nauwelijks
geschoold, ze konden schrijven, rekenen en lezen. Het boerenwerk leerden ze van hun vader,  het textielvak
kregen ze al doende onder de knie. Jan Herman kreeg de beste school- en praktijkopleiding die een aanstaande
textielfabrikant zich kon wensen: na de lagere school de Twentsche Industrie- en Handelsschool, vervolgens
praktijkstages bij textiel- en machinefabrieken in Lancashire. En zijn toekomst stond al vroeg vast, evenals die
van  zijn  broers,  zij  werden  fabrikant.  Vader  Gerrit  Jan  had  hun  bed  gespreid,  voor  ieder  was  er  een
firmantenplaats  in een textielbedrijf,  bij  Van Heek & Co.,  of bij  één van de twee nieuwe bedrijven die hij
oprichtte, de Boekelosche Stoombleekerij en G.J. van Heek & Zonen, later Rigtersbleek. Jan Hendrik Assink
moest in de schoolvakanties thuis hard meewerken bij het binnenhalen van de oogsten en ook op de boerderij de
handen uit de mouwen steken. Voor vakantiereisjes was tijd noch geld. Kinderen van textielfabrikanten gingen
vaak op reis: als ze jong waren naar de buurlanden en wie ouder was, mocht zijn kompas richten op verdere
landen en continenten. Toen Jan van Heek tijdens zijn reis door Nederlands-Indië op een zonnige avond in het
voorjaar van 1895 op een terrasje een biertje dronk, mijmerend over zijn belevenissen en zijn toekomst, moest
hij bekennen dat hij het bijzonder getroffen had. Hij kon zorgeloos maandenlang de wereld verkennen, genieten
van natuur, cultuur en kunst, in de beste hotels verblijven, in de betere restaurants dineren en lunchen, intussen
zijn zakelijke en  persoonlijke  netwerken  opbouwend,  zich oriënteren  op de  mogelijkheden  van zijn  nieuwe
fabriek in landen overzee. Eenvoud en soberheid betekenden voor Jan Hendrik Assink en Jan Herman van Heek
iets geheel verschillends.

Jan van Heek was trots op zijn afkomst en koesterde zijn stamboom. Tegelijkertij was hij er ook van overtuigd
dat niet alles bij het oude kon blijven. Zo bepaalde hij in 1916 dat zijn zonen niet mochten teren op nagelaten
rijkdom, maar een eigen weg in het leven dienden te gaan. In dat opzicht nam hij afstand van het familisme dat
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bij de Twentse textielindustrie een ingebakken traditie was. In 1935 werd dat zelfs formeel vastgelegd bij de
overgang van veel textielfirma’s naar naamloze vennootschappen, waaronder Rigtersbleek en Van Heek & Co.
Maar toen Van Heek ouder werd, leek hij daarop terug te komen. In de jaren vijftig, toen de toekomst van zijn
twee jongste zonen in het spel was, keerde hij terug naar de ideeën van het familisme. De controverse met zijn
beide jongste broers was het gevolg van de koppigheid van Jan, die eiste dat er in de toekomst een Van Heek in
de directie van Rigtersbleek zou komen en blijven. Naast zijn ambivalente, althans veranderende houding ten
opzichte van het familisme, is bij Jan van Heek vermoedelijk ook een sterke behoefte gegroeid om tot de échte
aristocratie te gaan behoren. Dat verklaart wellicht dat hij niet een buitengoed in Twente wilde kopen, maar
uitzag naar een kasteel dat hem enig dynastiek aanzien verschafte. Hij zocht bewust naar contacten met de adel
in Nederland, in zijn woonomgeving en de nationale netwerken van natuurbescherming en monumentenbehoud,
waarin de adel ruimschoots was vertegenwoordigd, veelal vanuit hun eigen belangen als bezitter van gronden,
havezaten en kastelen. In de notitie die Jan – vermoedelijk in de Tweede Wereldoorlog – heeft geschreven over
interessante  mensen  die  hij  in  zijn  leven  had  ontmoet,  staan  enkele  bladzijden  lang  namen  van  tal  van
aristocratische families die tot zijn vriendenkring behoorden. Hoewel hij aanvankelijk bedenkingen had tegen
Kaiser Wilhelm II, met name toen deze de keizerlijke monarchie in Duitsland nog leidde, groeide er, toen de
vroegere monarch in Huis Doorn woonde, tussen Jan en Wilhelm II een vriendschappelijke relatie waarover hij
na wederzijdse visites in Huis Doorn en Huis Bergh met veel trots schreef. In dat netwerk nam het Huis van
Oranje een bijzondere plaats in. Met veel eerbied schreef hij over zijn contacten met koningin-moeder Emma,
koningin Wilhelmina, prins Hendrik, prins Bernhard en de oudste dochters van Juliana en Bernhard. Hij was
gestreeld  toen zijn  dochter  Anneke kort  na  de laatste  oorlog enkele  weken gouvernante  mocht  zijn  van de
prinsesjes Beatrix, Irene en Margriet.

In het leven van Jan van Heek als ondernemer zijn twee perioden te onderscheiden: de jaren tot ongeveer 1910
toen hij zich met hart en ziel inzette voor Rigtersbleek, en de jaren daarna toen andere interesses en hobby’s
steeds  meer  zijn  aandacht  opeisten.  Zijn  rol  als  ondernemer  verschoof  van  firmant  van  een  fabriek  naar
woordvoerder van en pleitbezorger voor de Oost-Nederlandse katoenindustrie. Maar vanuit zijn streven om zich
van anderen te onderscheiden, zijn voortdurende zoeken naar alternatieve wegen en oplossingen deed Jan zich in
die eerste  periode kennen als een zeer modern ondernemer.  Hij bouwde een voor Nederland geheel  nieuwe
fabriek, de eerste.

Lancashire Mill in Nederland, en aan het begin van de twintigste eeuw liep hij voorop met de elektrificatie van
de aandrijfsystemen in de fabrieken van Rigtersbleek. Opmerkelijk en vooral ook pragmatisch was zijn houding
tegenover het door zijn vader geïntroduceerde en aangehangen Twentse Stelsel, dat Jan na de staking van 1923-
1924 afzwoer,  omdat  hij  vond dat  arbeiders  niet  met  uitsluiting gestraft  dienen te  worden  wanneer  ze niet
behoorden tot de in de strijd betrokken vakbonden. Of hij daarmee het predikaat ‘sociaal ondernemer’ verdiende,
een  etiket  dat  hem later  vaak  werd  opgeplakt,  lijkt  te  veel  eer.  Jan  van  Heek  stelde  zoals  vrijwel  iedere
ondernemer in de katoen het bedrijfsbelang voorop. Hij realiseerde zich echter terdege dat wanneer het goed
ging met het bedrijf, de arbeiders daarvan ook profijt hadden. Hij was in bepaalde zin sociaalvoelend, zorgde in
zijn bedrijf voor passende, maar nauwelijks unieke of vernieuwende sociale maatregelen. De automatisering van
de  industriële  bedrijvigheid  zag  hij  met  enig  wantrouwen  tegemoet,  maar  verzuimde  daarvoor
beleidsmaatregelen te ontwerpen, om arbeiders enigszins in bescherming te nemen tegen de gevolgen van de
wijzigingen  in  de  arbeidsinhoud.  Medezeggenschap  of  andere  vormen  van  meedenken  en  meepraten  in  de
beleidsontwikkeling van Rigtersbleek bezag hij met wantrouwen, maar er is niet veel merkbaar van pogingen
daaraan iets te doen. Jan van Heek was geen sociale ondernemer in de categorie van C.F. (Coen) Stork en J.C.
(Jacques) van Marken en hij onderscheidde zich in dit opzicht nauwelijks van zijn Oost-Nederlandse collega’s in
de textielindustrie. Hoewel zijn aandacht steeds meer verschoof naar andere interesses – zijn kunstverzameling,
kastelen en kerken – groeide hij in de jaren dertig wel uit tot de machtigste man in de textielindustrie. Hij was
president-commissaris of (gedelegeerd)
commissaris bij vele bedrijven. In die periode kwam hij ook op nationaal niveau op voor de belangen van de
textielindustrie. Het nadeel was dat hij in die positie ook vernieuwingen in de industrie na 1945 overbodig achtte
en in die zin heeft bijgedragen aan de ondergang van een nijverheidstak. Hij luisterde niet naar raadgevingen van
collega’s en adviseurs, maar koos voor zijn eigen conservatieve inzichten die schuil gingen onder zijn opvatting
dat zoals vaker was gebeurd, de textiel wel weer op eigen kracht de crisis te boven zou komen en zou overleven.
Zijn weerspannige houding was mede debet aan de ondergang van Van Heek & Co. en ook Rigtersbleek, twee
ondernemingen die – zoals Nijverdal ten Cate – samen hadden kunnen overleven, als Jan van Heek niet de toen
noodzakelijke maatregelen  – fuseren,  saneren,  moderniseren  van management  en productvernieuwing – had
tegengehouden.

Jan van Heek heeft nooit functies in het openbaar bestuur geambieerd, waarin hij dus niet zijn grote voorbeeld
vader Gerrit Jan volgde. Wel was hij evenals zijn vader, onder invloed ook van Thorbecke, uitgesproken liberaal,
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met een groeiende afkeer van staatsbemoeienis. Deze keuze lag ook aan de basis van de afkeer die hij zijn hele
leven koesterde tegen linkse bewegingen, een visie die mede aanleiding was voor zijn tijdelijke bewondering
voor Adolf Hitler  en het  nationaal-socialisme. Volgens hem namen politieke bestuurders  van het  land vaak
verkeerde beslissingen – een treffend voorbeeld was de starheid waarmee Colijn de devaluatie van de gulden
tegenhield. In elk geval moesten besluiten op het sociaal-economische vlak worden overgelaten aan deskundigen
en dat waren de ondernemers. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog vertaalde Van Heek zijn visie over de rol
van de staat in zijn vaste overtuiging dat een stichting voor kastelen de beste bestuursvorm was, omdat de staat
volgens hem op lange termijn niet was te vertrouwen.

Jan van Heek had een wat merkwaardige belangstelling voor het verleden,  wat voor hem een steeds sterker
wordend ‘ander land’ – the past is a foreign country – werd en dat hem kennelijk een alternatief bood voor het
hem tegenstaande modernisme. Naarmate het leven moderner werd, voelde Jan van Heek zich daar minder in
thuis. Steeds meer raakte hij geboeid door het verleden en vooral het verleden dat het meest getuigde van een
bezield verband, van orde en eenvoud, van gemeenschap. Dat vond hij terug in de kerken en kastelen, die hij
tekende en restaureerde, bewoonde en bewonderde. Dat was de periode waarin ‘de vloek van het moderne leven’
– om met Kuyper te spreken – nog niet had toegeslagen. Dat was de periode van de patriarchale verhoudingen
waarin edelen en ridders nog een algemeen aanvaard overwicht hadden op de lager geplaatsten. De meerderen
zagen hierin een verplichting tot zorg, de minderen aanvaardden het geduldig en dankbaar.  Dat was ook de
periode waarin de kerken nog de alom aanwezige symbolen waren van een christelijke cultuur en de eenvoudige
godvrezendheid waarin allen zich verbonden voelden. Kerken en kastelen waren voor hem nauw verbonden met
elkaar, ‘een ander land’ dat zoveel aantrekkelijker was dan de moderne wereld van geloofstwijfel, democratische
politiek en overheersende technologie. Geloven was, zo leerde hem zijn geloofscrisis die hij als jonge twintiger
doormaakte, niet een zaak van verstand maar van het gevoel. Dat spontane, vanzelfsprekende geloof wilde hij
terugwinnen, het geloof dat in de middeleeuwen voor velen een natuurlijk baken was. Het geloof dat ook die
levensvreugde  schonk  miste  hij  en  vond  hij  terug  in  de  kunst  van  de  middeleeuwen,  de  schilderijen  en
manuscripten, de kastelen en de kerken. De kerken waren de hoeders voor de
continuïteit in die vreugdevolle geloofsbeleving. De kastelen waren niet alleen de vertaling van een patriarchale
zorgmacht,  maar  ook  sprekende  symbolen  van  die  tijd,  want  welk  ander  gebouw  is  zo  typerend  voor  de
middeleeuwen  als  de  met  muren  en  wallen  omgeven  burcht  van  een  ridder,  edelman  of  graaf?  Dat  hij
kunstwerken uit de late middeleeuwen verzamelde, was niet alleen bevredigend voor het eigen gemoed, maar
diende ook zoveel mogelijk aan de gehele samenleving ten goede te komen. Hij was ook een mecenas voor
middeleeuwse kastelen en kerken en dat hij voor zijn kasteel en het Rijksmuseum Twenthe de combinatie van
kunst  en  historie  verkoos  boven  de  toen  actuele  visie,  was  eveneens  ingegeven  door  zijn  strijd  tegen  het
modernisme, gerelateerd ook aan zijn Saksische afkomst. Jan van Heek was in feite een diep-conservatieve man
die op een paradoxale wijze leefde. Hij verdiende zijn geld aan de eigentijdse kapitalistische economie dat hij
vervolgens uitgaf voor de wonden die het kapitalisme in culturele zin toebracht: door te streven naar het behoud
van  kunstcollecties  voor  ons  land,  door  zijn  activiteiten  voor  natuurbehoud,  door  kastelen  en  kerken  te
restaureren. Jan van Heek was immers van oordeel dat ieder mens een opdracht had in zijn leven en dat wij
rentmeesters  van de Heer zijn. Dit verklaart  zijn betrokkenheid van de natuur, door God geschapen,  en zijn
passie voor kunst, door God geïnspireerd. Het leven van Jan van Heek laat daardoor iets zien van de geweldige
spanningen die zich hebben doen gelden als gevolg van de modernisering van de Nederlandse samenleving op
het breukvlak van twee eeuwen. 

Jan van Heek (1873-1957) was een vooraanstaand textielfabrikant in Enschede, die in de crisisjaren dertig van de
vorige eeuw als invloedrijke woordvoerder en pleitbezorger in Den Haag opkwam voor de belangen van de
ondernemers  in  de  Oost-Nederlandse  katoenindustrie.  Daarnaast  genoot  hij  internationaal  aanzien  als  een
hartstochtelijke,  maar  vooral  ook  deskundige  verzamelaar  van  middeleeuwse  kunst.  Zijn  liefde  voor
middeleeuwse kastelen en kerken leefde hij niet alleen uit als kasteelheer van Huis Berg in ’s Heerenberg, maar
ook zette hij zich in voor het behoud van deze waardevolle monumenten. Hij werd op 20 oktober 1873 geboren
in Enschede. Het stadje, aan de grens met Duitsland, had zich hersteld van de grote stadsbrand van 1862. De
rijke fabrikanten woonden weer in riante huizen, hun fabrieken waren op de groei  gebouwd.  Gerrit  Jan van
Heek, Jan’s vader, had in de binnenstad, op de puinhopen van een afgebrande spinnerij, zijn nieuwe stadsvilla
gebouwd. Het was het geboortehuis van Jan van Heek, de vijfde zoon van Gerrit Jan, die zijn gezin zou zien
uitgroeien tot dertien kinderen. Jan’s moeder was Christine Meier, de tweede echtgenote van Gerrit Jan, die zijn
eerste  vrouw Julia  Blijdenstein al  vroeg had moeten  verliezen.  Christine,  afkomstig uit  een  vooraanstaande
Duitse familie, zelf opgevoed in het kunstminnende milieu van het Bildungsbürgertum, wees haar kinderen en
vooral haar troetelkind Jan op ‘de hogere dingen in het leven [...] en op het onvergankelijke in kunst, historie,
literatuur en muziek’, zoals Jan van Heek schreef in zijn memoires. In zijn jonge jaren reisde Jan de wereld rond.
Vrijwel alle continenten bezocht hij,  om zakelijke contacten te leggen,  maar ook om andere volken en hun
cultuur te leren kennen. Begin januari 1895 vertrok hij voor een lange, verre reis naar Nederlands Oost-Indië en
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Brits-Indië (Birma), waar hij zich wilde oriënteren op nieuwe afzetgebieden voor Enschedese ‘katoentjes’. Op
Eerste Kerstdag 1895 – hij was al bijna een jaar onderweg – voer zijn boot af naar Calcutta in Brits-Indië. Aan
boord overviel hem een cholera-aanval die hem op de rand van de dood bracht. Pas twee maanden later kon hij
genezen het ziekenhuis verlaten en zich opmaken voor zijn terugkeer naar Enschede. Lange tijd voelde Jan zich
tot niets in staat, hij bleef lusteloos, hij leek levensmoe. In zijn dagboek somberde hij: ‘Ik zou wat mijzelven
betreft, er volkomen genoegen mee hebben genomen als ik van deze aarde had kunnen verdwijnen, of de geheele
wereld was vergaan. Dan was er ineens een einde aan alle soesah, aan alle overpeinzingen, aan alle lijden.’ Hij
was in een ernstige geloofscrisis geraakt. Voortdurend vroeg hij zich af: ‘Waartoe dient toch alles? A quoi bon?’
Na lang zoeken vond hij de oplossing. Hij overtuigde zichzelf ervan, dat het geloof een emotionele zaak is, geen
rationele, een kwestie van het hart en niet van het verstand. Hij hield zichzelf voor dat té veel denken zelfs het
geloof doodde. Met deze overtuiging keerde hij terug naar de hervormde kerk. Niet omdat hij het in alles eens
was met de daar gepredikte leerstellingen – zijn geloof zou zich niet langer laten vangen in welke orthodoxie ook
– maar omdat hij deel wilde blijven uitmaken van de christelijke gemeenschap. Jan van Heek meende dat ieder
mens een opdracht had in zijn leven en dat wij alleen maar rentmeesters van de Heer zijn. Daaruit zou ook zijn
betrokkenheid met de natuur te verklaren zijn – de natuur is immers een schepping van God – en ook zijn passie
voor cultuur, voor kunst, door de mens geschapen door de Heer, maar geïnspireerd door  God. Mogelijk wortelt
hier ook zijn streng beleden voorliefde voor de bouwkunst en schilderkunst van de middeleeuwen,  wanneer
kunstenaars voornamelijk religieuze onderwerpen kiezen. Op de terugweg uit Calcutta, waar hij de dood in de
ogen had gezien, bezocht Jan begin 1896 – nog niet helemaal de oude – Venetië en Milaan. De choleraaanval
had hem toegankelijker dan ooit gemaakt voor nieuwe indrukken, ideeën en gevoelens. Hier leek deze liefde
voor de middeleeuwen en vooral voor de kunst van de Italiaanse meesters te ontwaken. In elk geval werd in
Italië toen een fundament gelegd voor zijn voorliefde voor de antieke wereld en de middeleeuwen, later nog
versterkt door
zijn reis naar Rome in 1900.

Geheel  volgens  de  tradities  in  de  Twentse  textiel  en  zeker  in  de  familie  Van  Heek  was  Jan  van  Heek
voorbestemd een katoenfabriek te gaan leiden. Gerrit Jan had zeven zonen en ieder moest een ‘eeg’n steumke’
krijgen. Na zijn Enschedese schooljaren liep Jan praktijkstages in Lancashire, het Twente van Engeland, waar hij
kennismaakte met met de modernste technologie voor spinnen en weven. Samen met zijn vader stichtte hij een
nieuwe fabriek, G.J. van Heek & Zonen, informeel Rigtersbleek genoemd, een spinnerij en weverij. Jan van
Heek – hij was nauwelijks twintig – had zijn eigen ideeën kunnen realiseren. Hij koos niet voor de huisarchitect
van de familie,  maar ontdekte in Engeland Sidney Stott, die een nieuw concept voor een textielfabriek had
ontwikkeld, de Lancashire Mill, waarmee hij Enschede een primeur bezorgde. De voorbije jaren waren veel
textielfabrieken in Twente en ook in het aangrenzende Duitse gebied afgebrand. Dat was aanleiding te zoeken
naar mogelijkheden om zulke gebouwen minder brandgevaarlijk te maken. Stott had met een deskundige een
nieuwe  techniek  ontwikkeld  en  in  zijn  ontwerpen  kreeg  brandpreventie  veel  aandacht.  Ook  voor  het
aandrijfsysteem koos Jan voor de in Twente niet alledaagse overbrenging door tandwielen, de meeste fabrieken
werkten met aandrijfriemen. Het was in de woorden van Jan een mooie fabriek geworden, ‘zoodanige als er
waarschijnlijk niet in Twente bestaat. Het plan is eenvoudig, en dat is het mooie ervan.’ In 1897, kort na Jan’s
24ste verjaardag, draaiden de machines en na enkele moeilijke aanloopjaren groeide Rigtersbleek snel uit tot de
tweede textielfabriek in Enschede.

In  het  begin  van  de  twintigste  eeuw ontbrandde  ook in  Twente  de  strijd  tussen  arbeid  en  kapitaal  in  alle
hevigheid. In 1902 vormden alle arbeidersorganisaties in Enschede, van uiterst rechts tot uiterst links, voor het
eerst in Nederland een eenheidsfront. Jan van Heek was verbaasd ‘welk een ziekelijke geest van medelijden voor
handwerkslieden en welk een geest van verguizing er voor den ondernemenden industrieel’ in Nederland heerste.
Vierduizend arbeiders werden werkloos, toen eerst Van Heek & Co. en Rigtersbleek de poorten sloten, later
gevolgd door de andere fabrieken in de stad. Binnen de Fabrikanten Vereeniging Enschede werd namelijk het
zogenoemde Twentse Stelsel toegepast: wanneer één of meer fabrieken te maken kregen met stakende arbeiders,
kozen de anderen partij en zetten hun machines ook stop. Landelijk kwamen hulpacties op gang, onder meer van
Nederlandse kunstenaars onder leiding van Richard Roland Holst, om steungelden voor de stakers te werven. Jan
van Heek, die het onterecht vond dat de goeden onder de kwaden moesten lijden, werd na de tweede grote
Twentse textielstaking van 1923-1924 (zesduizend stakers) een felle tegenstander van het Twentse Stelsel en
bedankte als lid van de FVE. In 1931-1932 toen wederom een staking heel Enschede platlegde en zestienduizend
arbeiders in Twente en de Achterhoek op straat stonden, werkte Rigtersbleek door.

Twee wereldoorlogen  beleefde  Jan van  Heek.  In  de Eerste  Wereldoorlog  maakte  hij  zich verdienstelijk  als
tweede luitenant van de Vrijwillige Landstorm. Met tal van stadgenoten verzorgde hij Belgische vluchtelingen
en de duizenden krijgsgevangenen van vele nationaliteiten die na de oorlog door Enschede trokken. Op 10
november 1918, toen Kaiser Wilhelm II – met wie Van Heek vriendschappelijke betrekkingen onderhield – asiel
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vroeg in Nederland, predikte Pieter Jelles Troelstra de revolutie. Op woensdag 13 november noteerde hij in zijn
dagboek,  dat  de  toestand  in  Nederland  steeds  dreigender  werd.  Ook  in  Enschede  werd  het  onrustig.  De
socialisten  vergaderden  in  Ons  Huis,  Jan’s  geboortehuis,  maar  het  kwam  niet  tot  ongeregeldheden.  Toen
Troelstra  ’s  zondags  verklaarde  dat  hij  zich  had  vergist,  was  Van  Heek  blij  dat  de  ‘crisis  der  zeer  acute
bolsjewistische ziekte’ achter  de rug was.  Van socialisten en communisten moest Jan van Heek al sinds de
textielstaking van 1902 niets hebben. De ontwikkelingen in Duitsland heeft Jan met grote zorgen vervuld. De
jaren na de ineenstorting van het  Duitse Rijk in 1918 waren volgens hem verschrikkelijker  geweest  dan de
oorlog zelf. ‘Alles scheen figuurlijk gesproken in puin te zijn gevallen, van de vroeger voorbeeldige orde en
regelmaat  was  niets  over.’  De oorzaak  van  de  grote  ellende  was  in  zijn  ogen  het  Verdrag  van  Versailles:
‘Verzoening was een beter einde geweest dan knechting.’ In de jaren dertig kreeg Van Heek evenals vele andere
landgenoten  steeds  meer  het  idee  dat  de  Nederlandse  parlementaire  democratie  niet  meer  naar  behoren
functioneerde. De achtereenvolgende regeringen hadden maar één antwoord op de economische crisis die ons
land teisterde: bezuinigen, minder uitgeven, dan losten de problemen van werkloosheid en armoede zich vanzelf
op. Vooral in intellectuele kringen gaven velen de critici gelijk.  De ontevredenheid over de slapheid van de
regeringen  in de crisisjaren,  de afkeer  van de socialisten en de angst  voor het  uit  het  oosten aanstormende
communisme waren voor velen drijfveren om de ideeën van de nationaal-socialisten te begrijpen, zo niet te
waarderen. Daarom voelde ook Jan van Heek voor ‘de nationaal-socialistische ideeën in Nederland, die voor
onze vaderlandsche waarden en tradities opkwamen’, zoals hij in de oorlogsjaren zou schrijven. Het was zijn
verklaring voor de in hedendaagse ogen ‘onbegrijpelijk schijnende welwillendheid’ waarmee velen in het begin
van de jaren dertig het nationaal-socialisme bekeken. Ondanks zijn aanvankelijke waardering voor het nationaal-
socialisme  en  voor  Adolf  Hitler  –  hij  had  toch  maar  in  korte  tijd  de  werkloosheid  in  Duitsland  sterk
teruggedrongen – groeide bij Van Heek langzaam aan een zekere afkeer, niet eens zozeer tegen het nationaal-
socialisme als beweging, maar tegen het antisemitisme van de nazi’s die hun macht misbruikten. Dat ze de
communisten stevig aanpakten, vond hij begrijpelijk. Het was immers een strijd op leven en dood. Maar met
name het optreden tegen de joden keurde Van Heek af. Na de brute ‘Nacht van de lange messen’, 30 juni 1934,
begon Van Heek’s vertrouwen in Hitler te wankelen. Maar met name zat het hem dwars dat er bij de staatsgreep
zonder enige vorm van proces veel mensen werden doorgeschoten. Het waren voorlopig de laatste woorden die
hij in zijn dagboek aan Hitler en zijn beweging wijdde. Vier jaar later pas schreef hij vol afschuw over de
Reichskristallnacht van 9 op 10 november 1938. Het nationaal-socialisme had zich volgens Van Heek van zijn
slechtste kant doen zien. En dat niet alleen: de uitlatingen van Hitler ‘moeten iedereen tegen de borst stuiten, zij
beloven  weinig  goeds  voor  de  toekomst’.  Het  ooit  zo  gedisciplineerde  Duitsland  was  veranderd  in  een
despotische staat. De jodenmoord had Jan van Heek de ogen geopend. In de Tweede Wereldoorlog spande Van
Heek zich in voor de Enschedese joden. Hij speelde een belangrijke rol in de arisering van enkele door joden
geleide textielfabrieken, waar op bevel van de bezetter de joodse directeuren moesten worden vervangen en werd
voorzitter van de raad van commissarissen van enkele bedrijven. Toen hij werd benaderd om een geldinzameling
op touw te zetten om joodse onderduikers  eten en kleding te kunnen geven,  hoefde hij  geen moment na te
denken. Op zijn initiatief brachten Enschedese textielfabrikanten bijna een kwart miljoen gulden bijeen en mede
door deze geldelijke steun overleefden 550 van de ongeveer 1.300 joden in Enschede de oorlog.

In  de  crisisjaren  dertig  was  Jan  van  Heek  de  spreekbuis  en  pleitbezorger  voor  de  Twentse  textielindustrie
geworden. Zijn invloed berustte op zijn financieel-economische kennis en belangstelling en zijn vooruitziende
blik, want hij had de problemen zien aankomen. Vooral de krachtige concurrentie van Japan op de belangrijkste
Twentse afzetmarkt, Nederlands-Indië, was de oorzaak. Van Heek zocht steun bij de media voor zijn ideeën en
bepleitte  samen met  collega’s  de  belangen  van  de  Twentse  textiel  in  Den Haag.  Begin  1934 leverde  deze
Twentse lobby voor regeringsmaatregelen resultaat op. De Nederlandse overheid ging in Nederlands-Indië over
tot een tijdelijke contingentering: de invoer van textiel werd niet langer door de prijs bepaald, maar de regering
beperkte de invoer tot een maximaal volume per land. Deze maatregel garandeerde de Twentse textielindustrie
op  korte  termijn  een  redelijke  afzet,  omdat  de  Japanse  concurrenten  niet  meer  van  hun  goedkopere
katoenproducten  mochten  exporteren  naar  Nederlands-Indië.  De  fabrikanten  kregen  zo  ook de  tijd  om hun
assortiment aan te passen en hun productiekosten nog sterker te verlagen. In die jaren trachtten veel landen in
Europa hun schulden en rentebetalingen te beperken door hun betaalmiddel in waarde te verminderen. Deze
maatregel had ingrijpende consequenties voor de industrie in die landen die hun munt niet hadden gedevalueerd,
want de producten van de lage valutalanden werden goedkoper. In Nederland bleef de regering onder leiding van
Hendrikus  Colijn  koppig  vasthouden  aan  de  dure  gulden.  Jan  van  Heek  verzette  zich  tegen  deze  Haagse
halsstarrigheid. Samen met collega’s uit zijn industriële netwerk – onder wie Anton Kröller van Müller & Co. in
Rotterdam en Sir Henry Deterding, president van het Nederlands-Britse Koninklijke/Shell-concern – was hij een
voorstander van snelle devaluatie, volgens hem hoogst noodzakelijk om de economie in Nederland uit het slop te
halen. In de nacht van 26 op 27 september 1935 zwichtte de regering: de waarde van de gulden werd twintig
procent verlaagd. Dat was volgens Jan van Heek nog aan de lage kant, maar niettemin was ‘de opluchting reeds
geweldig en de herleving van het hele bedrijfsleven was van stonde af aan markant’. Na het loslaten van de
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gouden  standaard  zag  de  Twentse  textielindustrie  de  resultaten  verbeteren.  De  productie,  de  afzet  van  de
producten en het aantal werknemers groeiden in bescheiden mate, met een piek in het najaar van 1939, toen de
oorlogsdreiging het publiek aanzette tot hamsteren en het Rijk grote legerorders plaatste. De slechte resultaten in
de crisisjaren leidden tot belangrijke veranderingen in de organisatiestructuur van diverse textielbedrijven. Op 1
januari 1935 werden de firma’s Van Heek & Co en G.J. van Heek & Zonen (Rigtersbleek) omgezet in een
naamloze vennootschap. De belangrijkste aanleiding vormden de verliezen in de eerste helft van de jaren dertig,
die volledig werden verhaald op het eigen vermogen van de firmanten. De omzetting van de firma’s in een
naamloze vennootschap betekende het  formele einde van het  familisme, de jarenlange traditie die wilde dat
ondernemers de leiding van hun bedrijven veilig stelden voor toekomstige generaties. Voor de bedrijfsvoering
noodzakelijke  financieringen  en  investeringen  betaalden  ze  uit  eigen  kas,  want  vreemd geld  betekende  dat
anderen invloed op de onderneming kregen en dat was niet de bedoeling: de fabrikanten wilden baas in eigen
huis  blijven.  Jan  van  Heek  had  vanaf  1  januari  1935  in  Enschede  drie  belangrijke  functies  bij  Van
Heekbedrijven: gedelegeerd commissaris van Rigtersbleek, commissaris van de Boekelosche Stoombleekerij en
president-commissaris van Van Heek & Co. en was nu de machtigste man in de Twentse
textielindustrie, dé textieltycoon zoals zijn vader dat in zijn tijd was. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de
Twentse textielindustrie het zwaar te verduren. De resultaten liepen sterk terug, vooral in de eerste helft van de
jaren vijftig. Samenwerking en concentratie waren volgens deskundigen de beste remedie. Van de ondernemers
werd verwacht,  dat zij met verouderde productiemethoden durfden breken, dat ze saneerden en het  apparaat
moderniseerden. Maar Jan van Heek hield vast aan zijn eigen koers, geleid door een veel te optimistische kijk op
de ontwikkelingen in de textielindustrie. Structuuraanpassingen, productdifferentiatie en eigentijds management
waren niet aan de orde. Zijn behoudende opvattingen en zijn herhaald verwoorde verwachting dat de Twentse
textielindustrie weer gezond zou worden, zoals al vaker was gebeurd, stonden uiteindelijk het voortbestaan van
Van Heek & Co. en Rigtersbleek in de weg. Beide bedrijven redden het niet, evenmin als vele andere. Enschede
verviel in armoede en werkloosheid, met leegstaande fabrieken als naargeestige getuigen. De stad kwam deze
slag nooit te boven. Enschede is nog steeds een arme stad.

Het toeval speelde in het leven van Jan van Heek een belangrijke rol.  Omstreeks 1910, toen hij de veertig
naderde en nog steeds vrijgezel was, besloot hij een ‘groote landbezitting’ te kopen voor de tweede helft van zijn
leven. Hij wist toen nog niet dat hij een jaar later toevallig op de tennisbanen in het Volkspark de bijna twintig
jaar jongere Annetje van Wulfften Palthe zou ontmoeten, met wie hij in de zomer van 1913 trouwde. Jan, het
buitenbeentje in de familie en in de streek, koos er niet voor om zoals zijn Twentse collega’s  in de directe
omgeving van Enschede een luxueuze boerderij of een weelderig landhuis met veel grond te kopen of te bouwen.
Hij zocht elders, in Drente en op de Veluwe, maar zonder succes. Bij toeval hoorde hij in 1912 dat Huis Bergh in
‘s  `Heerenberg  te  koop  was.  Aanvankelijk  aarzelde  hij,  omdat  het  vervallen  kasteel  hem  na  een  eerste
bezichtiging op een regenachtige dag ‘redelijk doch onaantrekkelijk’ leek; het interieur was leeg en kil, bijna
afschrikwekkend. Hij vroeg zich af hoe hij deze verwaarloosde middeleeuwse burcht bewoonbaar zou kunnen
maken. Na een tweede bezoek, op een zonnige zomerdag, stond zijn besluit vast. Op 9 juli 1912 werd hij de
nieuwe eigenaar  van het  kasteel  en omliggende  gronden.  Enkele  dagen later  ontdekte hij  bij  toeval  in  een
donkere  nis  van  de  kasteeltoren  onder  een  dikke  laag  stof  een  pak  opgerolde,  beschilderde  maar  zwaar
beschadigde doeken, die bij  het  daglicht  oude schilderstukken bleken.  Rondom deze onverwacht  opgedoken
Habsburgse portretten bouwde hij in de loop der jaren een familiereeks van vorstelijke personen, die nog steeds
een  belangrijk  onderdeel  van  de  collectie  van  Huis  Bergh  vormt.  Deze  verzameling  historische  portretten
illustreert weliswaar Van Heek’s interesse voor de geschiedenis in het algemeen en de historie van Huis Bergh in
het  bijzonder,  maar  ze  vertegenwoordigen  niet  zijn  favoriete  kunsttijdperk,  de  late  middeleeuwen.  Om de
wanden van zijn kasteel op te sieren kocht hij in de oorlogsjaren enkele schilderijen uit die tijd, om het kasteel in
een bij het rijke historische, middeleeuwse verleden passende sfeer brengen. Van Heek had de tijd mee. In de
Eerste Wereldoorlog werd er niet alleen in oorlogvoerende landen als Engeland en Duitsland, maar ook in het
neutrale Nederland veel primitieve kunst aangeboden. Van Heek profiteerde daarvan, door onder meer enkele
werken in Engeland te kopen, waar in vorige eeuwen veel waardevolle kunst was terechtgekomen, vooral vroeg-
Italiaanse en Zuid-Nederlandse kunst. Hij raakte in de ban van laat-middeleeuwse schilderijen en vooral ook van
oude handschriften. Af en toe kocht hij een enkel stuk, maar de ware kunstverzamelaar stond pas in de zomer
van 1919 op. Toen hoorde hij dat de schilderijencollectie van de recent overleden kunstenaar en verzamelaar
Friedrich Wilhelm Mengelberg zou worden verkocht.

Van Heek wilde deze verzameling niet  direct  voor zijn kasteel  kopen,  zijn  doel was vooral  de collectie  in
Nederland  te houden. Voor 260.000 gulden werd Van Heek de nieuwe eigenaar  van de totale  verzameling.
Geleidelijk breidde hij zijn verzameling uit door aankopen in Nederlandse kunsthandels. Voor het samenstellen
van zijn uiteindelijk voor Nederland unieke particuliere collectie van laatmiddeleeuwse kunst had Van Heek
regelmatig contact met diverse deskundigen in binnen- en buitenland. Hij veroverde langzaam maar zeker een
plaats in de kleine groep verzamelaars die in het interbellum van Nederland een internationaal centrum maakte
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van de handel in en het verzamelen van vroeg-Italiaanse kunst. In dat internationale netwerk van verzamelaars en
handelaren  behoorden  onder  anderen  ook  zijn  landgenoten  Jacques  Goudstikker,  Otto  Lanz  en  Fritz
Mannheimer. Van Heek was met enkele topstukken present op de in 1934 in het Amsterdamse Stedelijk Museum
gehouden tentoonstelling Italiaansche Kunst in Nederlands Bezit, die nog steeds wordt gezien als het hoogtepunt
in  de  geschiedenis  van  het  verzamelen  van  Italiaanse  kunst  in  Nederland.  Hij  exposeerde  er  achttien
kunstwerken, de hoogste kwaliteit uit zijn verzameling. Trots was hij vooral op de twee werken van Duccio de
Buoninsegna, ‘één der grootste primitieven van Italië’, zoals de catalogus liet weten: De Engel , een paneeltje dat
onderdeel was van de Maestà, ooit het altaarstuk op het hoofdaltaar van de Dom in Siena, en Heilige Martelares,
een bovenstuk van een polyptiek, ‘een prachtig stuk van de Sienesche school’ uit het eind van de dertiende of het
begin van der veertiende eeuw.

Jan van Heek was niet de enige kunstverzamelaar in de familie, ook zijn oudere broer Bernard had in de loop der
jaren een collectie opgebouwd van werken uit de romantische school en van minder bekende meesters uit de
zeventiende en achttiende eeuw. Bernard liet in 1922 minister dr. J.Th. de Visser van OK&W weten dat hij van
plan was Nederland een museum aan te bieden. De minister had geen geld voor de exploitatie en stelde voor op
betere tijden te wachten. Bernard mocht de verdere ontwikkelingen niet meemaken, hij overleed op 31 januari
1923.  De familie  Van Heek,  onder  leiding  van  Jan  als  pater  familias,  zette  de  plannen van  Bernard  door.
Regelmatig botsten Van Heek en zijn familie overigens met ministers en hoge ambtenaren in Den Haag. De
reden  was  vooral  hun  eigenzinnigheid,  op twee  punten:  de  combinatie  historisch  en  kunsthistorisch  en  het
collectieprofiel. Jan van Heek, die vanaf de opening tot 1956 honorair directeur was van het museum, kreeg
uiteindelijk ‘zijn’  Rijksmuseum Twenthe,  geheel  naar  zijn  opvattingen.  De relatie  met het  departement  van
OK&W bleef ook na de oorlog koel, en verslechterde zelfs door de volgehouden eigenzinnigheid waarmee Jan in
zijn aankoopbeleid de late middeleeuwen liet prevaleren, in weerwil van de visie van het ministerie dat niet naar
verdieping streefde, maar naar verbreding van de collectie door aankopen uit andere, latere kunstperioden. In
1956 volgde, geheel naar de ideeën van Jan van Heek, conservator-archeoloog Cornelis Hijszeler Van Heek op
als directeur.  Hijszeler werd bijgestaan door een uit  vrienden van Van Heek samengestelde Commissie van
Bijstand, die de opdracht kreeg het laatmiddeleeuwse karakter van de museumverzameling te behouden en waar
mogelijk te versterken. Maar in het voorjaar van 1961, vier jaar na het overlijden van Van Heek, bleek diens
invloed verdampt en besloot het museum voortaan geen vroeg-Italiaanse kunstwerken meer tentoon te stellen.
Ruim dertig schilderijen uit die tijd,  waaronder enkele topstukken, verkregen uit na de oorlog uit Duitsland
teruggehaald kunstbezit, werden teruggestuurd naar Den Haag.

De bouwkunst was voor Jan van Heek de ‘grondlegster van de middeleeuwse kunsten’. Waar hij op zijn reizen
kwam, tekende hij middeleeuwse kastelen en kerken. En in eigen omgeving zette hij zich – zeker toen hij zelf
kasteelbezitter was – vol overgave in voor het behoud van deze historische monumenten. Hij bracht restauraties
op gang en ondersteunde ze gulhartig, uit eigen beurs, of met gelden van de Stichting Edwina van Heek, die hij
kort na het overlijden van Edwina, de weduwe van zijn broer Bernard, oprichtte. In de nacht van 14 op 15 maart
1939 brandde zijn  Huis  Bergh  af.  De  verwoesting  was  totaal;  alleen  de  toren,  de grote  zaal,  de  kapel,  de
zitkamer,  het  kleine  torentje  en  de  kinderkamer  waren  nauwelijks  geschonden.  Veel  kunstwerken  waren  in
vlammen opgegaan, waaronder Duccio’s Heilige Martelares, in 1934 in Amsterdam door zo velen bewonderd.
Het kasteel werd grotendeels herbouwd in de laatmiddeleeuwse vorm, buiten en binnen. Van Heek redde niet
alleen zijn eigen kasteel van de ondergang, maar ook de Doornenburg en het kasteel Hernen bij Wijchen. Op
diverse  plaatsen  entameerde  hij  restauraties  van  middeleeuwse  kerken,  zelfs  in  Londen  –  de  kerk  voor
buitenlandse protestanten Austin Friars kreeg een gebrandschilderd raam van Nederlandse vrienden – en in het
Duitse grensgebied waar de door geallieerde bommen zwaar getroffen St. Vituskerk weer in al haar historische
glorie bovenop de Eltenberg prijkt. Maar ‘behoud’ betekende voor Van Heek ook de regeling van zeggenschap.
Aanvankelijk had hij het idee de Grafelijke Bezitting Bergh – met kasteel, archief, schilderijen en inboedel – aan
de provincie Gelderland of de staat over te dragen, ‘ten algemenen nutte als historisch en natuurmonument’.
Maar naderhand kwam hij tot andere inzichten en in de jaren dertig stond hij aan de basis van het oprichten van
aparte stichtingen om de kastelen de Doornenburg en Hernen te beheren. Ook maakte hij daartoe zelf daartoe
plannen.  Op  5  april  1946  passeerde  de  oprichtingsacte  van  de  Stichting  Huis  Bergh.  In  de  jaren  daarna
adviseerde hij anderen een stichting op te richten, zodat hun kasteel of huis – Huis Doorn waar Kaiser Wilhelm
II woonde, Singraven in Denekamp en het kasteel Twickel in Delden – niet in handen zou vallen van de staat, de
grote  ‘slokop’  volgens  hem.  Als  afschrikwekkend  voorbeeld  noemde  hij  steeds  kasteel  Slangenburg  in
Doetinchem, dat na de Tweede Wereldoorlog als Duits en dus vijandelijk bezit in beslag was genomen en bezet
door Benedictijner monniken die het interieur té grondig aan hun eigen wensen hadden aangepast. In de jaren
vijftig, toen hij de tachtig passeerde, hebben velen Jan van Heek gedecoreerd. De onderscheidingen brachten
hem in verlegenheid, maar streelden ook zijn ijdelheid. In 1946 was hij bevorderd tot grootofficier in de Orde
van  Oranje  Nassau.  Op  27  juni  1950  reikte  prins  Bernhard  de  Zilveren  Anjer  van  het  Prins  Bernhard
Cultuurfonds uit, Van Heek was één van de eerste vier dragers van deze onderscheiding.Verguld was hij vooral
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met zijn benoeming tot doctor honoris causa aan de Universiteit van Amsterdam. Bij zijn erepromotie in 1952
werd  zijn  verzameling  middeleeuwse  kunst  één  van  de  belangrijkste,  zo  niet  dé  belangrijkste  particuliere
verzameling in Nederland genoemd. In het voorjaar van 1954 kreeg een statuette van hem: Jan van Heek met
zijn  onafscheidelijke  schetsboek  –  gebeeldhouwd  door  Titus  Leeser  –  een  ereplaats  in  het  Rijksmuseum
Twenthe. Jan van Heek overleed op 25 januari 1957. Het  Algemeen Handelsblad  kopte: ‘Liefde voor natuur,
kunst en verleden drong de textielfabrikant naar de tweede plaats.’

Oorlogsgraven Enter 
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Oorlogsslachtoffer Johan Slot

Johan Slot is geboren te Enter als de twaalfde zoon van Albert Jan Slot uit de Julianastraat.  Zijn broer Jan was
melkboer en woonde aan de Julianastraat en was getrouwd met Trui Schuurman.

 De vader van Johan Slot is Albert Jan Slot, geboren op 12 december 1873 te Enter en overleden op 28 november
1943  te  Enter  op  negenenzestigjarige  leeftijd.  Hij  was  broodbakker  van  beroep  en  werd  ook  Slot  bakker
genoemd. Hij woonde aan de Julianastraat te Enter. Johan woonde bij Ten Brinke (Teuntjes) aan het Brinkplein.
Hij leerde een meisje uit Goor kennen en op een gegeven moment moesten ze trouwen. Johan verhuisde naar
Goor en sloot zich bij het Goorse verzet aan. Hij werd koerier en reisde naar Amsterdam met documenten waar
onderduikadressen in waren vermeld. Op de terugweg was er op station Amersfoort een razzia. Ook Johan werd
opgepakt en naar het kamp Amerffoort gebracht. Via kamp Vught kwam hij terecht in Neuengamme gebracht
om daar te gaan werken 

Het twaalfde kind, Johan Slot is geboren op 19 september 1919 te Enter. Hij was van beroep metselaar. Johan
Slot is getrouwd met Hendrika Keusink. 

Hij is op 9 september 1944 op vijfentwintigjarige leeftijd overleden in het concentratiekamp Husum Schwesing,
een buitenkamp van Neuengamme. Hij is begraven op het Nationaal Ereveld te Loenen vak A nummer 19. Zie
akte Burgelijke Stand Wierden, 1946, nummer 111. 

Het  kamp Husum-Schwesing was tijdens de  Tweede Wereldoorlog een  buitenkamp van het  concentratiekamp
Neuengamme.

Het kamp Husum-Schwesing lag in Noord-Friesland, in het toenmalige Engelsburg (tegenwoordig een deel van
Schwesing) en op ongeveer vijf kilometer ten noordoosten van Husum. Het kamp werd op 26 september 1944 in
gebruik genomen als onderdeel  van een veel grootschalige  fortificatie, bekend als de  Friesenwall. Het kamp
bestond uit negen barakken, waarvan er een voor de verzorging van zieken bestemd was.

Het  kamp  heeft  slechts  drie  maanden  bestaan.  Gedurende  de  herfst  van  1944  hebben  er  in  totaal
vijfentwintighonderd mensen uit veertien landen gevangengezeten, van wie tussen de driehonderd en vijfhonderd
dit verblijf niet overleefden. Het overgrote deel van de slachtoffers was Nederlander. Op 25 september werden
ongeveer  vijftienhonderd  gevangenen  met  veewagons  van  de  Deutsche  Reichsbahn vanuit  Neuengamme
hierheen gebracht, op 20 oktober volgden nog eens duizend gevangenen afkomstig uit Neuengamme.

Het  kamp  stond  van  september  tot  november  1944  onder  leiding  van  Hans  Hermann  Griem,  een  SS-
Untersturmführer.

De gevangenen moesten in het  moerassige  gebied onder toezicht  van de  kapo's  allerlei  werkzaamheden ten
behoeve van het Duitse leger verrichten, zoals het graven van tankgrachten. Ze stonden daarbij de hele dag in het
koude water. 's Morgens en 's avonds werden ze door de straten van Husum gedreven. De inwoners van Husum
moesten ook lijken naar het kerkhof brengen.

In december 1944 was de Friesenwall als gevolg van de nieuwe militaire situatie nutteloos geworden, waarop het
kamp Husum-Schwesing werd opgedoekt. Alle overlevenden werden teruggebracht naar Neuengamme.

Johan Slot  is  aangekomen in het  kamp Husum Schwesing (het  buitenkamp van Neuengamme)  vanaf  kamp
Sachsenhausen bij Berlijn op 10 september 1944. Hij was gedetineerd in kamp Amersfoort en werd doorgestuurd
naar  kamp  Vught.  In  kamp  Vught  verbleef  hij  van  5  september  tot  10  september  1944.  Dan  wordt  hij
overgeplaatst  naar  kamp  Sachsenhausen  bij  Berlijn  en  blijft  er  tot  16  oktober  1944.  Vandaar  wordt  hij
overgeplaatst naar kamp Husum Schwesing  waar hij op 9 november 1944 overlijdt. Het kampnummer van
Johan Slot was 49604. De officiele versie is dat hij stierf aan een longontsteking. In de familie Slot gaat het
gerucht dat hij is doodgeslagen omdat hij iets niet wilde.
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Oranjebijdrage 2016

De reden dat mijn vader vanuit Wierden in Enter ging wonen heeft alles met de oorlog te maken. Mijn vader was
samen met Enterse mannen (o.a. Ten Brinke, Dirk ter Hofstede) opgeroepen om te vechten tegen de Duitsers. Hij
was gestationeerd in Arnhem. Tijdens de mobilisatie is hij na een weekend verlof niet meer teruggekeerd naar de
kazerne.  Later werd hij opgeroepen en aangehouden voor de Arbeitzinsatz in Duitsland en werd vastgezet in
Zwolle.  De  belangen  van  de  bezetter  lagen  bij  het  inzetten  van  Nederlandse  mannen  in  de  Duitse
oorlogsindustrie.  Zoals veel gereformeerde jongens weigerde mijn vader om naar Duitsland te gaan en dook
onder in Friesland. Toch werd hij tijdens een razzia opgepakt en gevangen gehouden in Zwolle. Oma schreef
aan  haar dochter op 7 november 1944:

En verleden week is je vader 2 keer naar Zwolle geweest naar onze Henk, een keer met een brief om hem weer
los te krijgen en een keer schoon goed er heen brengen. Het ging hem er nog wel zoo veel maar het ergste is die
dwang.

Omdat  zijn  broer  bij  bakker  Morsink in Wierden  werkte  hoefde  die niet  naar  Duitsland om te werken.  De
bakkers werden vrijgesteld  van het werken in Duitsland en werden tijdens een razzia niet opgepakt. 

Oma schreef nog: We willen ernstig tot God bidden om afwending van deze rampen. Want we zitten alle dagen
en nachten onder het  bombardeeren en beschieten van de spoorwegen. Deze week zijn er overal wat gevallen
doch Gode zij gedankt geen menschenlevens te betreuren want de ramp bij de fam. Morsink ligt ons nog diep in
het  geheugen en het is  zoover dat bij het  spoor en aan de  Nijverdalse weg tot aan Willem Bos en aan de
Hexelseweg tot dicht bij  Aalvink alle menschen weg zijn getrokken want Zondagmiddag viel nog een bom bij
Willem Aanstoot op de weg en daar zijn in de buurt alle ruiten stuk.

Dezelfde broer stapte op de fiets en ging naar Enter op verzoek van mijn vader. Hij vroeg aan Morsink van de
cooperatie of mijn vader kon komen werken. Mijn vader is in Wierden begonnen als broodbezorger met een
grote mand voor op de fiets. Later werkte hij in de bakkerij en moest brood bakken voor de Duitse Wehrmacht.
Mijn vader vond dat heel erg omdat de Duitsers het beste meel in beslag hadden genomen.  Hij vertelde dat hij
liever fietsenmaker was geworden. Maar toen hij eenmaal in Enter werkte, in de bakkerij van de cooperatie,
heeft  hij de bakkersopleiding gevolgd.  Hij kreeg op 30 januari 1946 bericht van de Vereniging Nederlandse
Bakkersvakscholen te Groningen dat hij was aangenomen voor de Gemengd Bedrijfscursus afdeling banket. 
Mijn  vader  bleef  werken  in  de  bakkerij  in  Enter  vandaar  dat  ik  een  Enterse  ben.  Ik  ben  geboren  aan  de
Rijssenseweg waar mijn ouders het voorhuis huurden van Leussink (Schips Jantje).

Op geallieerd initiatief en met volledige instemming van Hare Majesteit de Koningin en betrokken ministers is
overwogen  de  actieve  verzetsgroepen  bij  eventuele  krijgsverrichtingen  te  erkennen  als  “Binnenlandse
Strijdkrachten” onder leiding van Prins Bernhard die rechtstreeks staat onder  Eisenhower.  Het Enterse verzet
was dus onder leiding van Prins Bernhard. Op dinsdag 17 april 1945 kwam prins Bernhard om half twee op de
Kartelaarsdijk bij de Reggebrug om Twente te verkennen. Hij wilde weten hoe alles verlopen was in de oorlog.
A.J.H. ter Haar was bij toeval bij de brug, die gerepareerd werd. Hij was zo onder de indruk van het gebeurde dat
hij nadat hij de prins een hand had gegeven, thuis gekomen, zijn pet nog onder de arm had. 

Op  vrijdag  27  oktober  1944  was  er  een  georganiseerde  razzia  in  Enter.  Heel  veel  mannen  opgepakt  en
uiteindelijk worden ongeveer veertig mannen op transport gesteld naar Zwolle. In de ochtend werd omgeroepen
dat alle mannelijke burgers zich zo spoedig mogelijk moeten melden op de Brandput. Ze moeten voor twee
dagen eten, een schop en een deken meebrengen. Niemand komt, iedereen is weggedoken en blijkbaar zijn de
schuilplaatsen goed. 
 
De eerste bevrijders naderden Enter vanuit de richting Bornerbroek. Bij de Regge konden ze niet verder, de brug
over de rivier was vernietigd door de Duitsers. Enkele verkenningsvoertuigen zijn toen op zoek gegaan naar een
alternatief. Uiteindelijk zijn de eerste bevrijders via de Ypeloweg Enter binnen gekomen. Al snel kwamen ze
daarna  ook uit  de richting Goor en over de inmiddels in der haast  geslagen  brug in de Bornerbroekseweg.
In volle vaart raasde het bevrijdingsleger  door het centrum richting Rijssen. Ooggetuigen weten zich nog te
herinneren dat de zware Shermantanks en andere pantservoertuigen de Dorpsstraat totaal vernielden. In de bocht
bij Dreijerink en op de Brandput ontstond door de draaiende tracks een enorme sleuf waarin je met gemak een
kleine personenauto kon verbergen.
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Volgens dezelfde ooggetuigen was het vooral rond de Brandput één groot feest die dagen in april. Rond de op
wacht staande BS (Binnenlandse Strijdkrachten) had zich toen de feestende menigte verzameld die enthousiast
en vol bewondering en dankbaarheid de voorbij trekkende troepen toejuichte.

Onmiddellijk na de bevrijding veranderde het straatbeeld in Enter volkomen. Het voordien zo verlaten dorp was
vol met feestvierende mensen. De hele bevolking liep uit en al degenen die waren ondergedoken, kwamen weer
te voorschijn. Overal wapperden de rood wit blauwe vlaggen. Veel straten stonden spoedig vol met Canadese
voertuigen en de mensen verdrongen zich om de tanks en de wagens om kennis te maken met de mannen in
kakiuniformen. Gul deelden de soldaten sigaretten en chocolade uit. Op de trottoirs kookten de bevrijders hun
potje. In grote blikken op hun benzinevergassers werd warm water gemaakt waarin zij allerlei conservenblikjes
deponeerden en zodoende vrij snel een warme maaltijd klaar hadden. Allerlei heerlijkheden kon men zo weer na
jaren zien en ruiken. Er kwam een geheel  bijzondere sfeer  in het dorp. Iedereen trachtte  met zijn gebroken
Engels  contacten  te  maken  met  de  Canadezen  en  men  zong  allerlei  Engelse  liedjes.  Ondanks  de
taalmoeilijkheden was het wederzijdse contact uitstekend. Natuurlijk werd dat in hoge mate bevorderd door de
gulle gaven van de Canadezen. Heel wat  Enterse kinderen aten in deze dagen voor het eerst  van hun leven
chocolade.  Alles  wat  de  soldaten  weggaven  smaakte  heerlijk.  Eipoeder,  sardientjes  in  tomatensaus,  sterke
Engelse thee en het  overheerlijke wittebrood dat  men in tijden niet  meer had gezien. Er heerste  een zekere
discipline, opvallend was de gemoedelijke omgang tussen soldaten en officieren. Diezelfde gemoedelijkheid was
er ook in het contact met de bevolking. Overal was er muziek en op de straten en op de Brandput werd spontaan
gedanst. Men scheen in korte tijd te willen inhalen wat men in vijf jaar had gemist. 
 
Langer dan een mensengeneratie is het geleden dat Enter werd bevrijd. Voor degenen, die de oorlog hebben
meegemaakt, roept de herdenking ieder jaar op 4 mei persoonlijke herinneringen en gevoelens op. Voor anderen,
die na het jaar 1945 werden geboren, biedt deze herdenking de mogelijkheid tot bezinning op de zo moeizaam
verworven vrijheden en mensenrechten. Er werd een monument 'Voor Hen Die Vielen' op de Brandput onthuld,
waar jaarlijks op 4 mei de herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog wordt
gehouden. Vrede brengt vreugde, oorlog verdriet. Het is een waarheid die de oude Entersen zelf hebben ervaren.
De jongeren zullen hopelijk van deze ervaring kunnen leren. 
 
Veertig jaar geleden werd de Brandput in Enter gesloopt. Een brandput is  een put waarin een aansluiting zit op
een  waterleidingnetwerk  om te gebruiken  bij  brand.  De put dient  bij  brand een grote  hoeveelheid  water  te
produceren. De Brandput was het ontmoetingscentrum van Enter, vrouwen deden er de was.  Aan de hand van
oude foto's is de put gereconstrueerd. Een brandput deed vroeger dienst als waterreservoir tijdens een brand en
de brandput voorzag de inwoners van schoon drinkwater. De brandput werd dus niet alleen gebruikt in geval van
een calamiteit. Om zeker te zijn van een juiste werking en voldoende wateropbrengst was het belangrijk dat de
brandput regelmatig getest werd. Brandweer, overheid en verzekeraars stellen eisen aan de gehele installatie van
en onderhoud aan brandputten.

Ik mocht dus een stukje schrijven voor de Oranjevereniging uit Enter op verzoek van Ben ter Haar. Dat heb ik
met  veel  plezier  gedaan.  Een  Oranjevereniging is  een  vereniging die  zich  bezighoudt  met  een  aantal
uiteenlopende activiteiten,  meestal  rond  Koningsdag, maar ook in de rest  van het  jaar.  Meestal  verzorgt  de
Oranjevereniging ook de activiteiten rond 4 en 5 mei. De Oranjevereniging wil mensen winnen voor het inzicht
dat het Huis van Oranje van belang is voor onze samenleving – niet alleen vroeger, maar ook vandaag de dag.
De Oranjevereniging doet daarmee een staatsrechtelijke keuze: ze kiest voor de parlementaire democratische
staatsvorm van het Koninkrijk der Nederlanden. En dat is geen toeval. De Oranjevereniging meent immers, dat
aan het ontstaan en de vormgeving van wat wij – nu – een parlementaire democratie noemen in ons land de naam
Oranje  onlosmakelijk  is  verbonden.   Om  de  band  met  de  achterban  te  verstevigen  en  de  onderlinge
samenwerking te bevorderen, heeft de Bond van Oranjeverenigingen in Nederland het land opgedeeld in een
aantal  regionale  samenwerkingsverbanden.  Een  belangrijk  doel  van  deze  samenwerkingsverbanden  is  het
onderling  contact  tussen  de  daarin  samenwerkende  verenigingen  te  onderhouden  en  te  verbeteren.  De
Oranjevereniging werkt mee aan het (mede) organiseren van manifestaties en andere samenkomsten die de band
met het Huis van Oranje zichtbaar maken en versterken.. De Oranjevereniging in Enter organiseert: Koningsdag,
dodenherdenking,  tocht  van  historische  legervoertuigen  en de  herdenkinsgsrit  langs  de  monumenten  in  en
rondom Enter op 4 mei. De tocht met de oude legervoertuigen ‘Keep them Rolling’  zette zich in 2015 in
beweging richting de eerste stop, het gemeentelijk monument op de  Brandput. Hier volgde een verhaal over het
monument en over één van de gesneuvelde Enterse militairen, met name Brandriet. Vervolgens ging het naar de
gemeentelijke begraafplaats waar de andere Enterse gesneuvelde militair, Puppels, begraven ligt. De derde stop
was aan de Eversdijk, waar op 9 december 1944 Hendrik de Vries is geliquideerd.  Bij elk monument werd iets
verteld over wat er zich op die plek heeft afgespeeld. De tocht ging vervolgens door naar het Joodse monument
aan  de  Bornerbroekseweg.  Het  bestuur  van  de  Oranjevereniging  Enter  bestaat  op  dit  moment  uit:  Truus
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Beuving, Wendy Kamphuis, Diederick ten Brinke, Erik Altena, Jan Scholten, Johan Aalderink, Jan Peddemors,
Janita Rohaan en Ben ter Haar.

Het geheime dagboek van Philippi

Omstreeks  1845 kwam een  kleine  gedrongen man van  ongeveer  dertig  jaar  met  een  grote  korf  op de rug,
vergezeld door een jonge vrouw met een lichtere last, Enter binnen wandelen. Als beroep gaven ze toen op
‘kooplieden’.  Maar hij was marskramer in pottenbakkerswaren die ze in Ransbach, ten oosten van Koblenz,
opkochten. Het beviel hun blijkbaar in Enter want ze zochten onderdak en huurden een huisje op de Brandput.
Het huisje stond leeg en was van Jannes van Uitert. Hier had vroeger Gradus Volbrink een winkeltje en tapperij
gehad. Hun buren waren Hendrikus van Wijngaarden, onderwijzer en C. Castrijn, veldwachter.  Vanwege de
pottenbakkerswaren werd Philippi in Enter al snel Potje of Pot Jan genoemd. 

Schoenmaker Marinus Philippi uit Enter ontmoette in Amsterdam een Italiaanse schoenmaker, die vroeg, toen
hij de naam van de Tukker hoorde, of hij even naar zijn voeten mocht kijken. "Ik zie het al, smalle voeten. Je
bent van Italiaanse komaf", had de man geantwoord. Johan Altena van de Oudheidkamer Buisjan schudt zijn
hoofd. Er klopt helemaal niets van de anekdote. Maar het is wel een mooi verhaal.

De grootvader van de schoenmaker kwam uit de omgeving van Koblenz in Duitsland, waar hij potten en pannen
kocht. In Deventer had hij een opslagruimte om spullen in Twente en de Achterhoek te verkopen. Hij was een
marskramer  en  overnachtte  vaak  in  Enter.  Een  keer  per  jaar  ging hij  terug naar  Duitsland om een  nieuwe
voorraad op te halen en zijn familie te bezoeken. Pot Jan werd zijn bijnaam. Aan het einde van de negentiende
eeuw stopte hij als marskramer en ging bij de spoorwegen werken.  Een van zijn zoons begon in 1915 een
schoenmakerij.
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Rond 1900 waren er vijf schoenmakers actief in Enter. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak waren er nog drie
over. Dat waren Westenberg, Rosink (de Heupe) en Philippi. Philippi zat in een pand waar nu het Kruitvat is
gevestigd en voordien boekhandel Heinink. Zoon Marinus zette de schoenmakerij van zijn vader voort. Marinus
was een schoenmaker die niet alleen bij zijn leest bleef. Hij zette zich in ten gunste van anderen.

Enter telde destijds meer dan tien bakkers. In Enterbroek kwam je soms wel zes broodbezorgers op hun bakfiets
tegen. Philippi zorgde ervoor dat elke bakker een eigen wijk kreeg. De bakkers wilden daar in het begin niet aan
meewerken. Maar uiteindelijk zagen ze wel in dat ze veel voordeliger uit waren als ze de raad van Philippi
opvolgden. 

De schoenmaker, die zijn hele leven vrijgezel bleef, werd voorzitter van de ondernemersvereniging en hielp bij
de organisatie van evenementen, zoals de Enterse Dagen. Hij stierf aan het begin van deze eeuw. Zijn pand stond
daarna  enige  tijd  leeg.  Nabestaanden  van  Philippi  schonken  de  spullen  van  de  schoenmaker  aan  de
oudheidkamer Buisjan.

In het jaar 2000 heeft Marinus Philippi een dagboek geschreven in de vorm van brieven voor Trees. De komende
dagen worden een aantal dagboekfragmenten gepubliceerd. Dit uiteraard met toestemming van Trees. Marinus is
al lang uit de tijd. Hij dacht dat hij met zijn dagboek beroemd zou worden.

Het dagboek van een schoenmaker 

12 juni 2000
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Deze week zijn veel huizen van eigenaar gewisseld. De oudste zoon van Ria Bolscher heeft het huis van Corbet
bij het zwembad gekocht. Waarschijnlijk wordt daar een bungalow gebouwd. Corbet woont nu in het huis van
Pots, achter bakker Hospers. De jongste zoon van Ria komt op de bovenste verdieping van de Keizershof te
wonen. Dat is het huis met de groene gordijnen. Jo Koenderink woonde de laatste jaren in de Horstinksteeg. Zij
is sinds april verhuisd naar ‘De Schutse’. Harold Pluimers heeft haar huis gekocht, naar ik meen een hoekhuis
met tuintje.

Er moet een heel mooi en aparte bouwstijl zijn van aannemer a/d Stegge uit Goor. Dat staat aan het begin van het
industrie-terrein aldaar. Nogal dicht achter garage Slag.

Trees, het middagmaal heb ik niet helemaal opgemaakt. Ik was halverwege verzadigd. Trouwens op bonen ben
ik nog al eens afgegeten. Doe mij de volgende keer wortels of bloemkool.

Ik vind dat er veel minder volk was op de gengelavond dan in voorgaande jaren. Morgen is er Wiso in Wierden.

Meer nieuws heb ik vandaag niet. Dat bewaar ik voor de volgende keer.

Marinus

Zaterdag 17 juni 2000

Trees, de aardbeienvla en de bouillon heb ik allemaal opgemaakt. Het smaakte heerlijk. Bij geval mag je nog wel
iets maken. Die ene banaan heb ik ook maar opgemaakt want daar kreeg ik plotseling trek in. Jenny Mennegat
was zaterdag-avond om 6.00 uur. Er was net een voetbalwedstrijd begonnen op de televisie. Zij had een onpaar
witte schoenen. De ene was no. 6 en die andere no. 7. Gelukkig was de rest hier nog. Ik heb die losse witte
allemaal  een nummer onder de hak geschreven,  want daar  kun je met drukte heel  gauw een verkeerd  paar
meegeven. Maar die mevrouw heeft wel een half uur aan het passen geweest en toch geen andere genomen. Er
was niets dat haar paste zei ze, maar dat komt omdat aan haar rechtervoet een hele dikke knobbel zit. Zodoende
zal geen enkele schoen passen. Alleen met een dichte schoen kun je dat nog wegwerken. Ik heb haar vlug het
geld terug gegeven, want daar moet dubbel geld bij, bij zulke zeurzakken. Er gaat veel te veel tijd inzitten.

Zaterdag zal ik dat alle speculaas koekje op waren. Johan heeft wat voor mij gehaald, hij moest toch naar C1000.

Ik heb Herman Kerkhof nog gebeld. Hij wil maandag even komen, want dan kan hij meteen wat nieuws vertellen
over Canada.

Ik moest laatst een brief invullen voor inschrijving van het Reggedal. Daar heb ik nu bericht van gehad. Omdat
ik niet gemotiveerd was, kan ik er nog niet in. Mijn bedoeling was om de eerste jaren er ook niet naar toe te
gaan, want met particuliere hulp red ik mij nog goed.

O ja, ik moet als voorzorg nog wel een stel ondergoed meenemen naar het ziekenhuis. Dat is meer voor de
nabloeding  bedoeld.  Zaterdagnacht  had  ik  in  een  wakker  uurtje  de  radio  aan.  Daarin  worden  nog al  eens
suggesties gedaan door luisteraars, zoals b.v. van verkoudheid kun je wel in korte tijd van af komen, door in de
nacht de voetzolen in te wrijven met alcohol.

Marinus

19 juni 2000

Trees,

Er staan een paar Christall schoenen in de garderobe. Deze zijn vorige week verkocht en de hakken zijn er van
weg. Ik heb er nieuwe hakken bijgedaan. Laat ze Frans  (broer uit Glanerbrug, getrouwd met Jo, van cafe de
Reiger te Rijssen) even mee nemen en herstellen. Als ze klaar zijn, kan hij ze wel terug brengen. Frans heeft er
ook nog pantoffels staan. Die heeft Mathilde voor hem weggezet. Ze staan tussenbeide in het magazijn, waar je
de overhemden wel eens te drogen laat hangen.
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Ik moet nog wel een pyama meenemen naar het ziekenhuis. Zelf geef ik de voorkeur aan een knoopjes-pyama,
want de andere zijn veel te warm. Woensdag moet ik maar geen borstrok aandoen, want dat wordt voor de
doktoren ook te lastig en wellicht te warm.

Flop was hier vanavond ook nog. Hij komt om half twaalf de oude schorten afhalen. Ik zal ze klaarleggen.

Trees, bewaar mij de krant van morgen (dinsdag 20 juni van West Twente). Daar staat onze advertentie in.

Marinus 

Zondag, 25 juni 2000

Trees

Als ze bij de Broeze 10 % korting geven, koop dan voor mij een pyama met knopen. De maat van Harry past mij
goed. Het moet geen glimmende stof zijn en gemakkelijk wasbaar. De pyama’s van Harry vind ik allebei mooi,
dan weet je wat ik bedoel.

Zondag-avond postte ik een brief. Dokter van Schoot deed dat ook. Ik heb hem verteld dat ik in het ziekenhuis
heb gelegen en klaar was voor een operatie van de PEG catheter. Hij wist overal al van want hij had een brief
gekregen van de neuroloog. Van Schoot vond het ook beter, dat het maar niet door was gegaan.

Nederland heeft toch de kwart-finale gehaald en dan nog wel met 6-1. Donderdag moeten ze tegen Italië spelen.
Zo te zien haalt Nederland de finale. Tijdens de wedstrijden zie je geen man op straat.

De bloemen in de put, heb ik geen water gegeven, omdat het heeft geregend. Frans is er ook even geweest. Hij is
met tante Jo naar Gerrit gegaan. Nadien is hij bij me geweest. Als ik dat vooruit geweten had, dan had ik hem het
mondorgel en zijn horloge meegegeven. De schoenen van Schipdam zijn terug gebracht. Daar moet nog over
gebeld worden. De schoenen van oma Cox heeft hij meegenomen. Woensdag komt Frans terug.

Maandag-morgen ga ik mij douchen. Reken daar maar op. De vaat is schoon, maar zit nog in de afwasmachine.
Zondag-avond laat heb ik de machine aangezet.

De soep, aardbeienvla en pruimen heb ik allemaal opgemaakt.  Het smaakte heerlijk. Afwisseling in spijzen,
bevorderd de eetlust. Dat mag je wel vaker doen, zo. 

Een advocaatje is ’s avonds na de voetbal, ook wel lekker. Het neemt de spanning weg. Annie Rosink heeft
maandag geen zitting voor opgave van H.H. Missen. Dat moet nu eenmalig gebeuren via brieven in de pastorie.
Ik moet ook nog missen bestellen voor overleden ouders en Dien. Moeder is n.l. op 15 juni jarig geweest en dat
is met de opruiming vergeten

Marinus

26 juni 2000

Trees, 

Vanmiddag heb ik vla met joghurt gegeten. De vla is nu helemaal op. Er is nog een klein beetje joghurt in de
koelkast, maar die is te oud om te gebruiken. De einddatum is 22-6-2000.

Vanmiddag ben ik even boven wezen kijken. Ik zag een aantal oude kerkboeken en oude bidprentjes. Van een
aantal weet ik waar ze gewoond en geleefd hebben. Die ken ik namelijk. Wat ik mis, dat is een zondagsmissaal
met  bruine  omslag  en  een  dik  dagmissaal  met  zwarte  omslag.  Vroeger  was  dat  meer  bedoeld  voor  beter
gesitueerden en wat inteligente personen. Ik was een van die bevoorrechten, want ik ging vaak met een missaal
naar de kerk.

Het is best mogelijk. Dat er nog meer kerkboeken in grote dozen of schoenendozen liggen.

Ik zou ze gaarne willen zien.
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Ook vond ik een stamkaart uit de oorlogstijd. Die is op naam van mijn vader. In 1940-1945 moest je regelmatig
met zo’n kaart naar het Enterse gemeentehuis. Daar kreeg je dan bonnen voor b.v. brood, suiker, melk, schoenen,
fietsbanden of kleding enz. enz.

Er moeten ook nog een aantal boeken in grote dozen op zolder liggen. Eén daarvan gaat over brieven schrijven,
de  andere  is  een  dichtbundel  van  Joost  van  den  Vondel.  Bovendien  is  er  nog  een  hele  mooie  bijbel,  met
roodkleurig kaft op goudsnee. In al deze boeken heb ik vroeger veel in gelezen en zou deze gaarne weer terug
zien. Mocht je die tegenkomen, laat het dan even weten, ik ben daar erg gehecht aan.

Zojuist heb ik een half uur naar de TV gekeken, naar het programma ‘Vinger aan de pols’.  Dat ging over MSA
een hersen-aandoening, die erger is dan een beroerte. Langzaam worden daarbij de ledematen verlamd en vaak is
de patient aan bed gekluisterd. Mijn moeder heeft ook een beroerte gehad. Ze was toen 71 jaar en is met 74
gestorven. Zij had een deels verlamde linker arm en een hele zware stem. Kinderen waren daar erg bang voor.

Haar verstand was tot het laatste goed. Toch kreeg ze ieder jaar een beroerte er bij.

Daardoor werd ze bedlegerig.

Omdat deze ziekte erfelijk is, is het wellicht wel goed dat ik ongehuwd ben gebleven.

Daardoor geef je de ziekte in elk geval niet door.

Marinus

2 juli 2000

Trees, 

Omdat ik vandaag veel te melden heb, doe ik het met de computer. Van de Rabo hebben ze een luxe balpen door
de brievenbus gedeponeerd. Het zat in een doosje. Dat geven ze altijd in de jaarlijkse ledenvergadering, die ik
deze keer niet kon bijwonen. Herman Kerkhof heeft er geweest. Hij brengt me dinsdag tijdig naar het ziekenhuis.
Ook op 17 juli.

Zaterdag ben ik om 8.00 uur even uit het bed geweest, om te kijken hoe de bezetting was bij het straat-ontbijt.

Toen was het half vol, maar om half negen, waren in deze buurt alle stoelen bezet. Ik zag ook mensen uit andere
straten. Volgens mijn overzicht werden belegde broodjes, een ei, beschuit en koffie en thee geserveerd. Ook zag
ik  sommigen  nog  in  een  krantje  lezen.  Een  luidspreker  klonk  doorlopend  door  de  straten.  Het  was  goed
georganiseerd. Het is wel de vraag of ze het record halen. Maar dat zien we later wel in de krant.

Jo Dreijerink is met de kinderen en kleinkinderen naar Center Park geweest.  Zondag waren ze rond vijf uur
thuis. Ik heb ze nog niet gesproken.

Jan  en  Joke   (broer  en  schoonzus  van  de  Disselsweg)  zijn  hier  zaterdagmorgen  geweest.  Joke  heeft  de
wasmachine gebruikt omdat ze pas a.s. dinsdag in hun woning komen. Joke was voortdurend aan de waterkraan
zitten draaien met als gevolg, dat toen de hoofdwas moest beginnen, de machine stil ging staan. Joke had n.l. de
kraan dichtgedraaid, zodat er geen watertoevoer was. Ik had het snel in de gaten en heb het wel voor elkaar
gekregen.

2 juli 2000, vervolg

Sinds zaterdag heb ik steeds meer last van slappe onderlip spieren. Het gevolg is dan ook, dat ik het gebit er niet
meer kan inhouden. Dan wordt praten moeilijker en eten en drinken wordt een nog groter probleem. Zondag heb
ik het middag eten niet gebruikt. Ik heb de soep wel genuttigd alsook de pap. Verder heb ik yoghurt met suiker
en zemelen gebruikt. Ik hoop dat het met rusten weer overgaat anders wordt het voor mij een probleem op lange
termijn. 
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De laatste paar dagen kwijl ik dan ook veel meer dan voorheen. Ik gebruik wel 6 servetten per dag en ben dan
ook met  het  laatste  pakje  bezig.  Ook de  overhemden zijn  besmeurd  en  mijn  blauwe vest  moet  ook nodig
gewassen worden.

Jan heeft het mondorgel en de bril mee genomen naar Gerrit. Hij keek er erg verwonderd van op en vond het
haast jammer om zo’n mooi horloge elke dag te gebruiken. Jan was even voor de middag bij Gerrit. Al gauw
moesten ze wat eten, vandaar kon hij er niet lang zijn. Ik heb de verrekijker van Gerrit al proberen te zoeken,
maar kon hem niet vinden in zijn slaapkamer.

Minie Reijerink heeft meermalen gevraagd naar een groeps schoolfoto. Daar staan al mijn klasgenoten op. Ik
weet niet anders, dat ik haar schoonzoon die foto heb overhandigd, maar meen zelf nog een copie te hebben in
dat kleine tafeltje in de kamer. Zelf kan ik niet lang zoeken, dan word ik erg duizelig. Als jij hem kunt vinden,
dan was dat probleem ook opgelost.

Ria Bolscher uit  de Sportlaan heeft  mij zaterdagmiddag nog opgezocht.  Zij  had mij in lange tijd niet  meer
gezien. Als geschenk bracht ze een fles jenever mee. Als Gerrit door de drank heen is, dan neem daar maar wat
van mee, want er staan geloof ik drie flessen in de kelder. Met Ria kun je gemakkelijk een gesprek aan gaan. Ze
heeft overal interesse voor. Nu ga ik voetbal kijken. Het is half negen en de eerste helft zit er bijna op.

Marinus

Maandag, 3 juli 2000

Trees,

Ik kom tot de ontdekking dat mijn maag is gekrompen. Het middag eten heb ik voor het derde deel gebruikt.
Toen was ik over verzadigd, alsof ik wel anderhalve bord vol gegeten had. Met de pap moet ik tussentijds ook al
rusten. Het ondergebit doe ik er dan uit. Om morsen op tafel te voorkomen, leg ik een dienblad onder de tube-
waren-kom. In dat geval ben ik de laatste paar dagen weer achteruit gegaan. Ook blijft mijn gewicht maximaal
op 55 kg staan. Van Ria Bolscher hoor ik dat Marinus Bolscher ook veel moeite heeft met het eten. Zijn lopen en
praten gaat ook langzaam achteruit. Zijn ziekte staat bekend onder de naam M.S.A.

Trees, maak het middag-eten in een kleiner portie. Dan vul ik de rest wel aan met vla of joghurt. En geregeld
bouillon had ik ook graag. Dat kan je gemakkelijk tussendoor gebruiken.

Ik moet dinsdag om 13.40 bij de oogarts zijn. Kerkhof is er om 13.00 uur. Ik denk dat ik rond 15.00 uur thuis
ben.

Ik probeer nog tussendoor sinaasappelsap en Nutricia vitamine te drinken. Ik moet van die dranken zo ontzettend
veel kwijlen.

Nu ga ik maar weer op de bank uitrusten. Help me onthouden dat ik nog een brief naar Tafeltje Dekje moet
schrijven en naar de gemeente voor opheffing van de standplaats.

Marinus

9 juli 2000

Trees

Het pakket van Viking, waar jij over gebeld hebt, had ik vrijdag al om 13.00 uur. Alles is compleet ontvangen.
De computer inktjetcartridges kon ik met behulp van de gebruiksaanwijzing, heel snel inbrengen. De afdruk is
bijzonder goed.

Die middag ben ik om half twee naar bed gegaan en om vier uur weer opgestaan. Na iets frisdrank te hebben
gedronken, heb ik een kom warme bouillon klaargemaakt.  De pap ging er ’s-Avonds ook moeiteloos in. De
laatste tijd heb ik toch meer een hongergevoel. Dan smaakt het eten ook lekkerder. Na het journaal heb ik veel in
de computerboeken gelezen, tot laat in de avond.
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Zaterdag-morgen is hier Mathilde nog geweest. Ze heeft lang ziek geweest en moest daarbij een week lang hard
hoesten. Van de dokter kreeg ze peniciline en toen werd het snel beter. Daarom kon zij ook niet eerder komen.
Zij  wil  t.z.t.  graag  dat  stukje krant  hebben welke ze van Damhuis hebben gebracht.  Op die plaatsen is zij
geweest. Een dezer dagen brengt ze mij een videoband en foto’s van Egypte. Als de Enterse Dagen een feit zijn,
wil ze mij de Dorpsstraat laten zien, vooral die dingen waar zij zo druk mee geweest is. Wel met de rolstoel
natuurlijk.  Ik  heb haar  nog gevraagd naar  het  doopskleedje.  Dat had ik graag aan Truus Krone (zuster  van
Marinus uit Almelo) willen geven. Ze had daar alle begrip voor en als het er bij is, dan brengt ze het wel terug.

9 juli 2000, vervolg

Zaterdagmiddag had ik zin aan één kop koffie. Daarvoor heb ik dat kleine kannetje gebruikt. Omdat de koffie
dan niet zo warm is, heb ik het lang op het verwarmingsplaatje van het D.E. koffiezet-apparaat gezet. Met echte
slagroom, suiker, melk en poeder, was het heerlijk. ’s-Avonds drink ik wel 2 koppen met een koekje. Ik kan dan
rustig voor mezelf de tijd er voor nemen. Mijn gewicht met kleren aan is nog steeds 55 kg. Zonder is dat 52 kg.
Vroeger was dat 72 kg.

Bennie ten Berge zei onlangs, dat het hele gezin veelvuldig gebruik maakt van het internet. De telefoonkosten
zijn dan ook sterk opgelopen, n.l. van f 150,-- naar f 300,--.

In de laatste dagen heb ik vaak last van duizeligheid. Ik krijg het vooral als ik mij omdraai. Of dat ook aan de
oogstand ligt? Ik vertel het ook aan de dokters, maar ze geven daar geen antwoord op. Als ik een poos op de
bank ga liggen, dan gaat het wel over. Mijn moeder had dat ook vaak.

Momenteel heb ik meer smaak in het eten. Ik denk dat het komt door de variatie. Het is wel zo, dat de bouillon
met de groente niet zo goed weg te werken is dan vleesbouillon. In de krant staan te lezen, dat de laatste tijd veel
landbouwvergif op de aardbeien zit. Dat kan ik helemaal niet hebben. Koop dus voorlopig geen aardbeien voor
mij, je kunt er ziek van worden, staat in de krant.

De Ketiene is er niet geweest om het zonnescherm te maken. Mogelijk door drukte.

Frans is hier zaterdag en zondag geweest. Zijn dochter zet een tent op bij de Klei Lutte. Maandag komen ze
officieel in Enter om een week te camperen.

Op de hoogste verdieping van de Keizershof wonen nu toch mensen. Ik heb ze al twee keer gezien op het balkon.
En er stond ook een oranje auto met voetballen voor de deur.

9 juli 2000, vervolg

Doordat het kantoor te klein is om al mijn spullen in op te bergen, ga ik een gedeelte over pakken naar het
magazijn. Dan heb ik ook meer overzicht en kan het kantoor er schoner uit zien. Ik doe telkens meer naar het
magazijn.

De aanhef van deze brief ben ik begonnen met een bloemetje. Je kunt met de computer een groot aantal figuren
op het papier krijgen. Het is dan weer iets anders dan het normale.

Zaterdag kreeg ik een folder van heel veel stoelen. Deze zijn meer bedoeld voor grotere kantoren, bedrijven,
aula’s, ziekenhuizen enz. Ik denk dat ze mijn adres hebben gevonden van de begrafenisvereniging.

De brief van het Reggedal is op de post gedaan. Ik had een vijftal brieven te versturen en Frans heeft ze in de
brievenbus gegooid.

Jo en Johan gaan vanavond naar de avondwake in de Lutte. Morgen gaan ze met Annie (zus uit Glanerbrug) en
Riek ten Berge naar de begrafenis.

Het kerktelefoon is erg duur geworden. Jo wil het daarom afzeggen omdat ze ook naar de kerk kan gaan. Ik kan
dat moeilijk doen, omdat ik niet meer naar de kerk kan.
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De logopediste komt dinsdag-morgen. Johan Gierveld komt dan ook. Ik hoop dat ze niet tegelijk zijn. Want met
beide heb ik een gesprek apart.

Woensdag is Joke jarig. Ik geloof dat ze Jo hebben uitgenodigd. Nu heb ik voorlopig weer voldoende op het
papier gezet, anders blijft er voor de volgende dagen niets over. 

Ik eindig met de vriendelijke groeten van je huisbaas.

Marinus

17 juli 2000

Trees,

De Enterse boerendansers zijn dit week-end naar Duitsland. In de plaats waar Henk Rutenfrans woont, is het een
hele week feest. De baten gaan allemaal naar de muziekvereniging in die plaats. Henk Rutenfrans is ook bij die
muziekvereniging, vandaar. Het is in de buurt van Mainz richting Keulen.

Ik keek zojuist op de kalender. Daar stond, dat ik vandaag 17 juli om 10.45 uur in het ziekenhuis moet zijn. Voor
de derde keer moet ik door de scanner. Ik ga me vooraf niet douchen, want dan kom ik in tijdnood. Herman
Kerkhof (vriend, woont aan de Lagedijk) heeft al gebeld. Hij wil hier om 10.00 uur zijn. ’s-Morgens trek ik bij
het ontbijt even een vuil overhemd aan. Als ik dan naar Almelo ga, dan kan ik wel een schone aantrekken. De tas
met papieren neem ik wel mee, maar doorgaans hoef je dat niet bij je te hebben met het scannen.

Vandaag hebben alleen Frans en Marinus Otten geweest.  Frans was vooraf een uur door het Enterbroek, de
Witmoesdijk, het Zuiderveld en het Zuidereind gereden. Hij moet er zich altijd over verwonderen dat in ons dorp
zulke mooie huizen staan.  Zelf  woont hij  in een heel  sobere woning.  Andere  broers  en zusters  wonen veel
rianter. Frans durfde vroeger nooit veel te wagen, vandaar.

Ik heb soms de nachtradio aan als ik niet in slaap kan komen. De laatste keer hoorde ik dat ze in Frankrijk over
de volle lengte van dat land, gepiknickt hebben. Dat is wel 100 keer langer dan het straat-ontbijt van Enter. ze
hebben dat gedaan, omdat Frankrijk dit jaar voorzitter is van het Europees parlement. Bovendien hebben ze de
route aangehouden tussen de tweede en derde lengte graad, welke overigens dwars door Frankrijk loopt. Wat ik
ook nooit geweten heb, dat ze in Parijs 135 ronde koperen plaatjes hebben op straten en in bossen. Dat is voor
het kenmerk van de meridiaan. Verder werd verteld dat de omtrek van de aarde 41.000.000 meter is. Daarvan
zou de lengtemaat  van de meter  zijn afgeleid.  Toch allemaal  interessante  gegevens.  Doorgaans interesseren
jongens dat meer dan meisjes.

Vandaag heb ik ook 2 kantjes vol geschreven voor Agnes (schoonzuster, getrouwd met broer Bernard) en Alfred.
Ik heb ze nog niet op de post gedaan, want ik moet er nog een  aantal dingen bij in doen. Daarvoor moet ik eerst
nog wat copieën laten maken. Ik kan de brief wel posten, als ik van Almelo terug ben.

Vandaag hoorde ik dat ze in Bornerbroek een nieuwe getrouwde pastor krijgen. Hij woont in Oldenzaal en wil
daar blijven wonen. Hij heeft 2 kinderen. Wellicht komt hij als kluster ook nog in Enter. als het maar niet de
conservatieve  pastor  is  van  Denekamp.  Want  die  hebben  ze  daar  verjaagd  en  het  kerkbestuur  is  daar  ook
afgetreden.

Marinus

17 juli 2000

Trees,

Ook vandaag krijg ik waarschijnlijk weer een bladzijde vol. Vanmiddag heb ik de maaltijd niet geheel op kunnen
krijgen. Ik vond het wel lekker. Waarschijnlijk heb je ander vlees gebruikt dan voorheen. Ik proefde meer vlees
smaak, vandaar.
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Ook vandaag ben ik naar Sanders gegaan om diverse copieën te maken. Die moest ik ook hebben voor Dinie.
Vervolgens heb ik de brief gepost voor Agnes en Alfred. Ik had daar ook de advertenties van de opruiming in
gedaan en de foto’s daarvan. Daarvoor heb ik mijn eigen foto’s maar genomen, want een dezer dagen krijg ik er
toch wel wat.

Vandaag heb ik ook gekeken in de bruine kast,  boven op zolder  in  de stencilkamer.  Daar  vond ik tal  van
bidprentjes van Bernhard (de vader van Alfred) en nog veel oude bidprentjes van nichten van mijn moeder uit de
jaren 1913 enz., tevens ondertrouwkaarten van mijn ouders uit 1916. Verkeringsbrieven geschreven van mijn
vader aan mijn moeder uit het jaar 1914. Gerrit zei vroeger altijd, die kan ik later mooi overschrijven als ik zelf
verkering heb. Van sommige bidprentjes zijn meerdere exemplaren voorhanden. Daar geef ik er wat van aan
Dinie.

Ook vond ik een huur-kwitantie boekje van dit oude huis uit 1911-1914 voor f 31,25 per 3 maanden. Dat is f
10,-- huur per maand. Het huis is gekocht op 1 januari 1914 voor f 2400. Toen was alles nog erg goedkoop en er
waren weinig gegadigden. Mijn vader durfde toch vlot wat te kopen. Hij heeft ook drie huizen in Enter ingezet.
Daar was hij snel van af. Met enige winst ging dat dan van de hand.

Dinie zal zeker erg blij zijn met al deze gegevens. Typisch is wel dat ik jou heel veel schrijf en vertel van onze
familie. Dat heb ik aan anderen nog nooit gedaan. Vaak niet aan mijn eigen broers of zusters.

Vanmiddag was ik de sleutel van de berging kwijt. Ik was bang dat deze was achtergebleven in het ziekenhuis.
Gelukkig vond ik nog 2 reserve sleutels. Later vond ik de verloren sleutel op de bank liggen.

Vanavond  is  mij  een  beetje  slagroom in de koelkast  omgevallen.  Ik  heb  het  wel  schoongemaakt  met  een
keukenrolpapier. Maar kijk er toch even naar, of de vitamine drank niet nat is geworden. Het was boven het
groentevak.

Vanavond laat was hier Jan Leemreize nog. Ik heb hem nog wel gevraagd naar een foto van opa. Hij zegt dat
deze in Haarlem terecht was gekomen bij familie. Ik zei hem, dat moet toch bij jullie blijven.

Vergeet morgen niet om de kapper te bellen. Zijn telefoonnummer is 381123. Hier laat ik het maar bij. Als je
mijn geschriften zou inbinden, dan heb je snel een boekdeel vol.

Marinus

18 juli 2000

Trees

Na het middag-eten ben ik naar bed gegaan en heb geslapen tot 4.00 uur. Rond half vijf was pastoor Korterik mij
komen opzoeken. Hij was vanmiddag op ziekenbezoek geweest in het ziekenhuis. Daar lagen nog al ernstige
patienten, n.l. Dine van kapper Kuipers. Hans Schrooten lag op de operatie-tafel voor een darmoperatie. Dine
had dat ook gehad. Ze was bang voor een stoma, maar dat was nog niet nodig. Dan lag er de heer Reijerink van
de Populierenlaan en Dinie Geels van de Disselsweg. De pastoor was ook even naar het verpleeghuis in Delden
geweest. Daar zijn zo’n viertal patienten uit Enter.

Hij vond het communie-schilderijtje van Truus erg mooi. In die jaren was dat iets bijzonders. De pastoor wist
ook wel dat ik veel bezoek krijg. De nieuwe pastor Peters van Bornerbroek is een kluster pastor en zal ook wel in
Enter een dienst doen. Hij mag helpen, net als Berns. In de Lutte wilde hij niet graag zijn, omdat hij daar met de
pastoor van Denekamp moest samen werken en dat lag hem niet. Er staat ook zoiets in de schakel en in de krant.

Het zustershuis is bijna klaar. Een aantal dingen moeten nog worden afgewerkt, zoals de Wc, de vloerbedekking
en buiten moet  nog iets gebeuren.  Na de Enterse Dagen vindt de opening plaats.  Het  huis wordt  nog eerst
versierd in Egyptische stijl. Vanmorgen kreeg ik een brief uit Rotterdam. Daar kon ik de familie-stamboom van
ons bestellen.  Nu doet  zich het  vreemde voor,  dat  vorige  week in de KRO-gids  daar  talrijke  families  mee
ingetuimeld zijn. Wat is namelijk het geval? De gegevens zijn zeer summier en vaak onjuist. Je bent dan je geld
wel kwijt.
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Nu was Gierveld  hier  vanmiddag en die kende die brieven  ook wel.  Ze  liggen  her  en der  bij  zijn  klanten
verspreid. Dus ze proberen maar om je op een gemakkelijke manier van het geld af te helpen. Doordat je naam
vetgedrukt staat, lijkt het allemaal persoonlijk gericht.

Ik zal nog even proberen om de vla en joghurt op te maken, maar ik denk dat het moeilijk zal gaan.

Marinus 

19 juli 2000

Trees,

Ook vandaag ben ik lang in bed blijven liggen,  n.l.  van 15.15 – 16.30 uur.  Ik  denk dat  het  ook zwakte is.
Misschien is Frans  (broer uit Glanerbrug, getrouwd met Jo van cafe de Rreiger uit Rijssen) wel aan de deur
geweest en kan ook naar Jose (dochter van broer Frans uit Glanerbrug) zijn gegaan bij De Klei Lutte. Ik heb hem
niet vernomen. De gengel-kramen stonden al aan de weg.

Sinds twee dagen hangt er een bordje bij de bovenste verdieping van de Keizershof aan de muur. Het is van
makelaar Velten. Misschien wordt het te koop aangeboden of is het verkocht. De gengel-avond is vrij rustig en
zonder muziek verlopen. Ik heb wel van de cafehouders gehoord, dat muzikanten voor zo’n avond veel te duur
zijn en dan tappen ze met verlies. Voor ons huis staan twee kramen, van buiten af. Tegen half tien is zo’n beetje
alles opgeruimd en gaat het publiek huiswaarts. Deze keer was er meer volk op straat dan de vorige week. Maar
een dweilorkest heb ik niet gehoord of gezien.

Marinus 

23 augustus 2000

Trees,

Jo en Dinie (broer en schoonzus) zijn hier geweest om te horen hoe het met mij was. Zij hadden mij eerder wel
gezegd, dat ze zouden komen, omdat ze ook naar Gerrit (broer) gingen. Ik heb hun het hele verhaal verteld en
had daar ook een verslag daarvan gemaakt, zodat het nu wel duidelijk is.

Ik vertelde dat je de schuur zo mooi had opgeruimd. Dinie zegt, als je de zolder wilt opruimen, wil zij wel een
dag helpen. Dat zal dan een keer in september moeten zijn, als alle drukte aan de kant is en dan ook nog niet
koud.

Tante Jo en oom Harrie zijn er ook nog geweest. Omdat de verpleegster om 5.00 uur sondevoeding inbracht, had
Dinie daar veel belangstelling voor en heeft er ge-interesseerd naar gekeken.

De pastoor zei vorige week bij het lezen van mijn brief. Wat kun jij goed brieven opstellen en formuleren. Je
moet wel een heel hoog IQ hebben. Van mezelf geloof ik dat ook wel, want niemand van mijn broers zullen mij
het  nadoen.  Vroeger  schreef  ik  heel  veel  brieven  aan  Bernard,  de  vader  van  Alfred.  Een  keer  heb  ik  het
gepresteerd, om negen brieven tegelijk achter elkaar naar hem te schrijven. Kort voor zijn dood zegt hij, ik heb al
jou brieven bewaard, het is wel een schoenendoos vol. Later heb ik er Agnes nog op aangesproken en gevraagd,
als je ze weg wilt doen, geef ze mij maar terug. Ik zou graag willen zien, wat ik allemaal geschreven heb.

Trees, ik had graag dat je al mijn brieven bewaarde. Voor later zijn ze zeker waardevol.

Marinus

 

27 augustus 2000

Trees,
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Vrijdag was hier Jan Mekenkamp van Gerda. Hij zou graag de krant van 22 aug.  waarin een foto stond van de
wielerkampioen van Stamsnijder. Ik kon hem niet in de kamer vinden en evenmin onder het bureau. Ik heb geen
moeite genomen om in de schuur te zoeken. Hij zou Annie Rutenfrans wel even vragen.

Gerard Kerkhof had nog steeds last van duizeligheid. Ik zie hem zondags ook niet naar de kerk gaan. Hij heeft
nog geen uitslag van de prognose. De zusters kijken iedere dag op het blaadje, of ik wat voor hun opgeschreven
heb. Vaak doe ik dat wel. Ze weten dat ik gauw wat op papier zet.

Zondagmorgen is Max Doeschotte overleden, met dat lange onverzorgde haar. De laatste tijd woonde hij in de
voormors. Hij ging dagelijks naar zijn moeder in de Populierenlaan eten.

Marinus

10 september 2000

Trees,

Hoe is het met je 50e verjaardag gegaan. Veel bezoekers gehad en wellicht ook veel kaarten. Zo’n dag is dan al
gauw weer  voorbij.  Op die avond ben ik met  Annie Nitert  ((voormalig buurvrouw en huishoudelijke hulp,
voorganger van Trees) de versierde straten wezen bekijken. Het was echt de moeite waard. Vooral ’s avonds met
de verlichting is het uniek. Dorpsstraat zuid, de Horstinksteeg met de vele schilderijen en de voormors waarin de
sprookjes figuren werden uitgebeeld, sprongen er wel uit. Ik heb gehoord, dat ze die gekocht hebben en dan
vervalt de prijs.

Ik weet niet of mijn verhaal van de Enterse Dagen op de website is gekomen, maar er zijn aanwijzingen, dat het
wel gebeurd zou zijn. Mark zou het kunnen zien, dacht ik.

Al  4 dagen stond hier  een  zwarte  damesfiets,  wel  op slot.  Het  postcodenummer  was  7468 EW39.  Via  het
adressenboek bleek dat het Andre Kerkhof was. Ik heb hun gebeld en de vrouw zegt geen fiets te missen, maar
de jongens zouden dezer dagen komen kijken. Zaterdag-morgen was de fiets wel weg. Ik heb niemand gezien
daarvoor.

De optocht kwam hier zaterdag rond 4.00 uur langs. De wagens waren erg ver uit elkaar en de mensen welke in
de optocht meeliepen, waren erg vermoeid. Het was ook 7 km. Dorpsstraat zuid sprong er met glans tussen uit en
de  Titanic  was  ook  schitterend.  Ook  de  boerenhuisjes  van  Binnengait  en  Ypelo  waren  keurig  afgewerkt.
Mathilde heb ik niet in de optocht gezien. Ik denk dat ze de mars niet heeft kunnen maken. Vandaag fietsten veel
belangstellenden door Enter. Dorpsstraat zuid was wel met 40 man op straat. Allemaal in klederdracht. Daar was
Mathilde wel bij. Ze zwaaide nog wel.

Maurits Roetgerink heeft zijn nieuwe huis tegenover Olupen al weer verkocht. Een werknemer van hun bedrijf
heeft dat gekocht. Hij moet er snel uit en zelf heeft hij een boerderij met 10 bunder grond gekocht tussen Goor
en Enter, maar wel op Goors grondgebied.

Vrijdag-avond laat is hier op straat een flinke ruzie geweest. Zelf heb ik er niets van gemerkt, maar ik hoorde dat
de zoon van Lucie Woolderink tussenbeide wou komen en die hebben ze juist in het tumult met de linker-arm
door de ruit van de schoenmakerij gedrukt. Hevig bloedend is hij per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd,
verbonden en kon daarna naar huis. De jongen heeft zich hier zaterdag gemeld en hij had Wensink al opdracht
gegeven om er een nieuwe ruit in te zetten. Wensink is hier ook wel geweest,  maar ik heb gezegd, doe het
maandag maar, want met die optocht in het vooruitzicht lijkt me dat niet goed.

Marinus

23 november 2000

Trees

Wat ik je nog niet eerder heb verteld, is, dat mijn moeder in een deftige dienstbetrekking heeft gewerkt. Ze
moest daar voor de kinderen zorgen en het eten. De tafel moest altijd erg netjes opgediend worden. Wat ook
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dagelijks werk was, dat je met boter mooie figuren kunt maken op een botervlootje, bv. Je strijkt met een mes de
boter  eerst  glad.  Dan neem je een suikerlepeltje  duwt dat  in heet  water,  en drukt zachtjes de boter van de
buitenkant naar binnen. Als je dat van vier kanten doet, krijg je een roos, maar er zijn zoveel mogelijkheden. Ik
wil het wel eens voor doen.  Leuk met feestdagen enz.

Herman Pluimers (buurman) heeft de nachtlampjes eens geprobeerd in het stopcontact van de keuken. Bij een
model, vloog er een vonk uit bij de deur naar richting van het kantoor. De lamp brandde wel. We moeten het
eerst eens proberen, of er b.v. een verlengsnoer in gedrukt kan worden. Waarschijnlijk zal het aan het lampje
gelegen hebben, die kunnen we niet weer gebruiken.

Vanavond waren er twee collectes aan de deur, t.w. voor het Rode Kruis en Heil der Zieken. Volgens Herman
Pluimers, zouden ze afgelopen nacht ingebroken hebben aan de Disselsweg. Hoe of wat wist hij ook niet.

Marinus

27 november 2000

Trees,

Gerard Kerkhof kwam mij even bezoeken. Bij hem hadden een verkeerde diagnose gesteld. Wel is hij af en toe
nog even duizelig en gaat daarom ’s-woensdags naar de kerk. Ine gaat dan gelijk mee, anders wordt het voor
haar ook te druk.

Even later kwam Jan van Oosterwijk mij bezoeken. Hij doet momenteel veel met internet, omdat zijn jongste
zoon beroepsmilitair is. Zodoende corresponderen ze veel met elkaar. Juist omdat zijn zoon ook op dat gebied
erg bekwaam is, moet hij de binnengekomen e-mailtjes voor andere soldaten sorteren. Gerard is in Suriname.
Tegen 18.00 uur kwam Marinus Otten nog even aanwippen. Zijn moeder kan steeds slechter zien en heeft vaak
krampen  in de  benen.  Van hem kon ik gewaar  worden  dat  de  heer  Vrugteveen  aan  de  Disselsweg,  welke
geregeld bij Sanders boodschappen ging halen, plotseling is overleden. Hij is ca. 72 jaar geworden.

Agnes de Milliano (schoonzuster) heeft ook nog een hele tijd gebeld, en was benieuwd hoe het hier allemaal
was. Het verwonderde haar, dat ik zo goed was opgeknapt. Hoewel ze eigenlijk van plan waren geweest, om dit
jaar te komen, komt het deze keer toch niet goed uit. Personeelsgebrek en drukte waren de oorzaak. Hun wisten
nog niet dat ze bij Vincent hadden ingebroken. Toevallig hebben ze de laatste keer niet met hem gebeld.

Marinus

28 november 2000

Trees 

Het middagmaal van Tafeltje Dekje gaat er steeds beter en zonder moeite in. De pastoor heeft hier vanmiddag
ook  nog  geweest.  We  hadden  natuurlijk  wel  geestelijke  gesprekken.  Toch  kun  je  goed  met  hem  praten.
Sommigen vinden er niets aan, maar die kennen hem ook niet goed, denk ik.

Ik ben nog een poosje tussendoor bezig geweest om een gedicht te maken voor Tinie Eitjes (logopediste). De
woorden zijn nog niet helemaal treffend genoeg. Daar moet ik nog wel even aan sleutelen. Maar dat zal ik
morgen wel even doen.

De  meeste  brieven  welke  ik  aan  een  en  dezelfde  persoon  heb  geschreven,  ben  jij  wel  geweest.  De
omstandigheden waren er ook naar. Ik vind het zelf ook beter dat je van mijn gezondheid en wat andere dingen
veel af weet. Het kan vaak nuttig zijn.

Trees, woensdag moet ik nuchter naar het wijkgebouw om bloed te prikken. Ik probeer toch, om er zachtjes naar
toe te lopen. Mocht de weg mij te lang zijn, dan ga ik even bij Broeze Get aan. Misschien kan mij iemand in de
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terugweg  wel  even  weg  brengen.  Denk  er  wel  om,  ik  moet  wel  nuchter  zijn  en  de  kaart  en  ponskaartjes
meenemen. Ik probeer zo vlug mogelijk thuis te zijn, want ik moet dan wel dadelijk wat eten.

Frans heeft vanmiddag ook nog gebeld. Hij zegt nog, ik wou dat ik zoveel aanloop had als jij. Bij hem is het erg
stil. Alleen de schoenmakerij is momenteel zijn enige hobby. Ik ben nu wel blij, dat ik van de zaak af ben en ga
voortaan meer prive genieten. We leven maar eenmaal, zo denk ik er nu over.

Marinus

1 december 2000

Trees 

Gerrit Zwienenberg uit de Reggestraat is geweest. Hij was erg ge-interesseerd in doorslagpijpen. Daarvan heb ik
hem er twee van mee gegeven. Gerrit kon zich nauwelijks indenken, dat ik zo was opgeknapt. Velen hebben
gemeend, dat ik eind 2000 niet meer zou halen, dat verneem ik dagelijks als ik op straat loop. Zo als ik me nu
voel, kan ik nog gemakkelijk 10 tot 15 jaar er bij halen. Het blijft altijd een gok.

De schoonzuster van Jan (Gree) had dood op bed gelegen. Niemand heeft er een woord van gehad. Aanvankelijk
dacht iedereen dat ze in diepe slaap was, maar toen het andere bekend was, hebben ze haar naar het ziekenhuis
gebracht. Wat de doodsoorzaak is geweest, heeft Jan niet gezegd.

Zaterdag-middag heb ik een gebakken vis gehaald. Ik moest iets hebben voor een andere smaak. Achter mij
stond de heer Krabbenbos sr. Hij had me in lange tijd niet meer gezien en vroeg dadelijk hoe het met mij ging.

Zaterdag-avond en ook zondag heb ik een gedeelte van mijn kasboek bijgewerkt. Ik was in de veronderstelling,
dat ik op maandag boekingscontrole zou krijgen, maar de heren taxeren alleen de winkel, zonder tuin. Dat is
voor mij fiscaal ook het voordeligst.

Vandaag hebben vaklui aan de kerktoren gewerkt. Nu brandt de verlichting niet meer.

Vanmiddag heeft het secretariaat van Twenteborg gebeld. A.s. maandag moet ik mij om half elf melden aan de
balie van de meldkamer, maar dan wel nuchter in verband met het verwijderen van de PEG sonde. Medicijnen
moet ik ook meenemen. Pretnison geeft kans op diaree. Zorg dus voor twee pyama’s en twee stel ondergoed. Ik
verwacht dat ik ’s middags weer thuis zal zijn.

Het is mogelijk dat Dinie en Jo a.s. maandag meegaan naar Almelo. Anders vraag ik Kerkhof wel

Marinus 

10 december 2000

Trees

Vrijdag zijn Jo en Dinie en ik naar Gerrit (broer) geweest. We waren daar op verzoek van dokter Span. Zij
vertelde ons, dat Gerrit een lichte beroerte heeft gehad en daardoor in korte tijd zowel, geestelijk als lichamelijk
hard achter uit is gegaan. Bovendien is hij aan het dementeren, heeft de ziekte van parkinson. Bovendien zijn de
hakken van hem stuk. Dat gaat van binnen uit en dat is niet zo best. Van buiten kunnen ze er wel kussen onder
leggen, maar dit lijkt iets naar door liggen. De pantoffels welke ik had meegebracht zijn waarschijnlijk nog te
hard. Ze zullen het proberen met sloffen van een heel zacht materiaal. De bedoeling is, dat hij op korte termijn
zal worden overgeplaatst naar her Reggedal, waar een ziekenboeg voor dergelijke gevallen in aanbouw is en
waar 10 patienten permanent geholpen kunnen worden. Kleding en meubilair moet de familie zelf op de plaats
brengen.

Trees, zaterdag en zondag ben ik erg druk geweest met de brieven van jou op volgorde te leggen. Ze liggen in de
besteklade van de woonkamer. Er zijn een aantal tussen gekomen, die je nog niet gelezen hebt, maar er moeten
er geloof ik nog 12 bij komen, dus je hebt nog heel wat tegoed, maar laat ze nog wel even op dit adres liggen,
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want ik moet de duplicaten houden. Als mijn droom werkelijkheid wordt, zijn ze over vijftig jaar een kapitaal
waard.

Er  ligt  een  felicitatie-kaart  voor  Pluimers  van  de  Wierdenseweg  klaar.  Kun  je  die  even  posten.  Hun  zijn
woensdag 55 jaar getrouwd. ik ben nog al bekend met hem, vandaar.

Ik las in de krant dat Roetgerink de schoenwinkel weer gaat vergroten. Dat ze het pand van Blijenberg er niet bij
hebben gekocht, dat zou veel efficienter zijn geweest. Kennelijk willen ze zowel aan de voorkant en ook aan de
achterkant verbouwen.

Herman Pluimers (buurman) is hier vanmiddag voor een bezoek geweest. We hebben een uur lang leuk gekletst
en hebben samen iets gedronken. Tonny a/d Stegge is nu met de pastorie van de gereformeerde kerk aan het
bouwen.

Van Frans Roetgerink hoorde ik zojuist, dat Mathilde haar been had gebroken door de gladheid. Het zou meer
een scheurtje zijn in haar scheenbeen, dat is nog niet het aller ergste. Maar als je zoiets hebt gehad, ben je je
leven wel voorzichtiger.

Vanmiddag kreeg ik ineen trek in een zure vis. Die had ik in een jaar niet meer gehad en dan is het extra lekker.
Bovendien verhoogd het de eetlust.

Zo meteen ga ik een borrel Oranje likeur drinken. Dat geeft meer rust in de tent.

Marinus 

30 december 2000

Trees, voor alle zorgen en hulp gedurende mijn ziekte, alsook het veelvuldig bezoek aan het ziekenhuis, ben ik je
zeer dankbaar. Mijn brieven zijn daar zeker een bewijs van. Ik eindig met de allerhartelijkste groeten.

Marinus 

Een half jaar na het schrijven van de brieven aan Trees Zwienenberg is Marinus Philippi overleden. Het  is
intussen al weer lang geleden dat de Entersen hun schoenen liet repareren bij Phillipi aan de Dorpsstraat, schuin
tegenover de katholieke kerk. Op de plek waar nu kruidvat gevestigd is, heeft tot tien jaar terug het markante
winkelpand van de gebroeders Philippi gestaan. Marinus was de drijvende kracht en runde tot 2000 de winkel en
de schoenmakerij. Hij werd daarin bijgestaan door zijn broer Gerrit. Op de gevel prijkte in grote witte letters hun
bijzondere achternaam. De familie Philippi komt oorspronkelijk uit Duitsland. Het waren marskramers uit de
omgeving van Koblenz, het plaatsje Ramsbach om precies te zijn. Vanwege de handel,  onder meer in potten,
kwamen ze al vaker in de omgeving van Enter. Door hun handelswaar kregen ze de bijnaam de Potje. Ten tijde
van  de  Eerste  Wereldoorlog  kocht  Philippi  het  pand  van  uitgever/boekhandel  Heinink  en  startte  er  de
schoenwinkel.

Marinus is voor zijn zeventigste nooit ziek geweest, maar dat was van eind 1999 tot aan eind 2000 wel heel
anders. Doktoren en neurologen in Almelo dachten dat hij een beroerte had gehad. Daarom kreeg hij wekenlang
een  neussonde  en  vervolgens  een  PEG  sonde.  In  beide  gevallen  kreeg  hij  vloeibaar  voedsel  toegediend,
rechtstreek in de maag. Dit werd ook gedaan omdat hij niet goed kon slikken. Hij zag maandenlang dubbel, was
zijn mond en kaak voor een deel verlamd, zodat hij erg onduidelijk te horen was en bovendien had hij een
vermoeide  bovenrug.  Nadat  deze  klachten  maandenlang  aanhielden  en  hij  in  die  periode  twintig  kilo  was
afgevallen, werd hij in het AZG Groningen opgenomen van 21 september tot en met 18 oktober. De neuroloog
Kuks constateerde dat het geen beroerte was maar een spierziekte in het hoofd. Vandaar het dubbelzien en de
andere klachten. Het betrof de ziekte ‘Myasthenia Gravis’ en komt weinig voor. Het komt vaak voor dat artsen
een verkeerde diagnose stellen. Nadat hij uit het ziekenhuis te Groningen is ontslagen, is hij goed opgeknapt.
Spreken,  kauwen,  lopen  en  verstand  zijn  weer  als  tevoren.  Geen prednison  en  andere  medictatie.  Met  rust
overdag en hulp kan hij nog veel ouder worden. Marinus is in korte tijd tien kilo aangekomen en mag alles eten.
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Hij loopt zelfstandig naar de winkels. Marinus is gestopt met de schoenmakerij en de schoenwinkel per 1 januari
2000. De winkelvoorraad is met hulp van familie en kennissen bijna uitverkocht tegen gereduceerde prijzen. Wat
er overbleef is geschonken aan pater Slag en Tonny Aan de Stegge, die het meenamen naar Brazilië.  Marinus is
nog niet van plan om het huis of de winkel te verhuren of te verkopen. In 2001 is Marinus overleden en een jaar
later zijn broer Gerrit. 

Annie, Dine en Truus waren zussen van Marinus en Henk, Gerrit, Jo, Jan en Frans waren zijn broers. Dine en
Gerrit waren een tweeling en waren niet getrouwd. Jan was getrouwd met Joke en woonde aan de Disselsweg.
Truus woonde in Almelo en was weduwe. Dine woonde samen met Gerrit en Marinus in het ouderlijk huis.
Frans, de broer van Marinus trouwde met Jo van cafe de Reiger te Rijssen. Ze woonden in Glanerbrug. Henk, de
broer  die als soldaat  naar  Indië  ging,  trouwde met Jo Dreijerink van cafe  de Wos (Wos Janeuken) aan  de
Kattelaarsdijk (nu Morslaan). Johan is hun zoon. Annie, de zus van Marinus woonde in Glanerbrug en was niet
getrouwd. Marinus schrijft dat er veel bezoekers kwamen. Dat waren veel familieleden en buurman Herman
Pluimers, Frans Roetgerink, Gerrit Zwienenberg, Jo Leemreize, Bennie ten Berge en Herman Kerkhof van de
Lagedijk, die hem altijd naar het ziekenhuis bracht. Zijn hulp in bange dagen was Trees Zwienenberg-Nijhuis,
aan wie hij de brieven in de vorm van een dagboek schreef.

Jan Willem Racer, 1736-1816

Het is in 2016 tweehonderd jaar geleden dat Jan Willem Racer overleed en wel op 1 oktober. Hij heeft grote
betekenis gehad voor Twente als advocaat en rechtsgeleerde. Rechtskundig gezien heeft Racer veel voor Twente
betekend en gedaan. Als zodanig heeft zijn werk ook invloed gehad op het dagelijks leven in Ootmarsum. Hij
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leefde in Ootmarsum van 1763 tot 1768, het jaar waarin hij zich vestigde als advocaat in Oldenzaal. Hij betrok
daar de bekende woning van zijn oudoom Muntz , indertijd burgemeester en advocaat aan de Marktstraat (thans
het gebouw waar de Groote Sociëteit in gevestigd is ). Helaas vergat deze oudoom, die kinderloos was, bij leven
te regelen dat het huis werd nagelaten aan zijn neef. Racer kocht het huis in 1769 van de erfgenamen van Muntz
voor 3000 gulden.

Jan Willem Racer  is  op 1 juli  1736 geboren  in Delden.  Hij  is  vernoemd naar  Jan Willem Friso,  de Friese
stadhouder die in 1711 bij de Moerdijk verdronk. Zijn moeder, Aleid van den Berg, was de dochter van een
predikant in Borne. Zijn vader Georg Frederik Racer was lange tijd conrector aan het Atheneum ( Lateinschule )
in het Duitse Lingen. Het Graafschap Lingen is vanaf de zestiende eeuw verbonden met het Huis van Oranje. In
1578 verkochten de Staten Generaal van de Nederlanden het graafschap aan Willem van Oranje.

Na zijn conrectorschap In Lingen werd George Frederik tot predikant beroepen in Delden. Hij deed aanvankelijk
zijn werk naar behoren totdat hij onenigheid kreeg met de leden van zijn gemeente. Hij ergerde zich aan het
gedrag van diakenen omdat zij uit hun eigen winkels armen bedeelden. Het conflict werd weliswaar opgelost

167



maar dominee Racer kon zich uiteindelijk toch niet verenigen met de oplossing en hij kreeg verlof om een
beroep elders aan te nemen. Na tweeëntwintig jaar geestelijk leidsman in Delden, werd hij op 10 april 1744
beroepen in St. Croix in West Indië, (Amerikaanse Maagdeneilanden,).  Vader Racer vertrok en liet zijn drie
kinderen achter in Nederland. Jan Willem werden ondergebracht bij zijn grootmoeder. Na het overlijden van
deze grootmoeder werd Jan Willem opgenomen in het gezin van oom en tante Van den Berg in Borne.

In 1748 vertrok Jan Willem naar Oldenzaal voor een studie aan de Latijnse school in de Sint Plechelmusbasiliek.
 In 1752 was hij zover dat hij kon gaan studeren in Groningen. Op 19 september 1754 liet Racer zich inschrijven
aan de faculteit rechten. Een vier jaar rechtenstudie volgde. Op 3 mei 1758 promoveerde hij op de dissertatie ‘de
dotis repetitione’. Twee maanden later werd hij door de Staten van Overijssel beëdigd als advocaat.
Racer bouwde een omvangrijke praktijk op. Onder de vele cliënten was Sophia Carolina Florentina, Rijksgravin
van  Rechteren,  de  belangrijkste.  Racers  grote  praktijk  bracht  hem  in  contact  met  archieven  en  leidde  tot
bestudering  van  de  oude  rechten  en  rechtsgeschiedenis  van  Overijssel.  Hij  publiceerde  in  1772  een
wetenschappelijk werkstuk. Hij droeg dit werk, volgens gewoonte van die tijd, op aan de Drost van Twente,
Sigismund Graaf  van Heiden Hompesch tot  Ootmarsum 1731 – 1790. Deze Ootmarsumse drost  bleek later
tijdens de patriottentijd een van zijn grootste tegenstanders.

De patriottenbeweging was een typisch  achtteinde eeuwse politieke stroming gebaseerd op de idealen van de
Verlichting; het geloof in de redelijkheid van de mens, vooruitgang van de maatschappij door ontwikkeling van
het verstand. Kenmerkend voor de patriotten waren ook hun oude grieven tegen de oligarchie van de Drost en de
Oranjegezinden.

Naast juridische kwesties begon Racer zich als verlichte geest eveneens te interesseren voor de politieke zaak.
Zeker toen er een hevige strijd losbarstte tussen de prins- of oranjegezinden en de patriotten in de Republiek der
Verenigde Nederlanden.

De Oranjegezinden bestonden uit edelen en regenten die door het regeringsreglement voor hun ambten vrijwel
geheel  afhankelijk  waren  van  stadhouder  Willem  Batavus  V van  Oranje  Nassau  1741  –  1784.  Binnen  de
patriotten  waren  twee  stromingen  actief:  de  aristocratische  patriotten  die  voor  een  republikeinse
regentenheerschappij  kozen en de democratische patriotten die voor een heerschappij  van middengroepen in
steden en op het platteland met bestuurlijke invloed, opteerden.

Op politiek gebied zette Racer zich met name   in voor meer bestuurlijke macht van de stad Oldenzaal en de
andere steden in Twente. Een aardig detail is dat de patriotten als symbool de keeshond ‘voerden’ terwijl bij de
Oranjegezinden de mopshond een symboolfunctie kreeg toebedeeld. Jan Willem Racer werkte nauw samen met
een andere patriot Joan Derk van der Capellen tot den Pol. Hij was een Gelderse edelman die lid was van de
Ridderschap van Overijssel.  In  de Ridderschap zaten edelen die als afgevaardigden van Twente,  Salland en
Vollenhove, het platteland vertegenwoordigden. De steden werden vertegenwoordigd door regenten afkomstig
uit de drie steden: Deventer, Kampen en Zwolle. Samen vormden de Steden en de Ridderschap, de Staten van
Overijssel.

De strijd van de patriotten Van der Capellen en Racer werd gevoerd op twee fronten: ten eerste op het gebied
van de buitenlandse politiek, met name de erkenning van de Verenigde Staten.

Het  tweede front  waarop  Van der  Capellen met  Racer zich manifesteerde,  was de binnenlandse politiek in
Overijssel met een sterke nadruk op de afschaffing van de zogenoemde drostendiensten.

In de periode van rond 1785 start Racer met uit te zoeken of het waar is dat in Twente, leden van elk huisgezin
verplicht waren drostendiensten te verrichten. Racer beantwoordt die vraag op karakteristieke en vakkundige
wijze  met  een  algemene  historische  verhandeling  over  de  ontwikkeling  van  de  diensten  der  Overijsselse
inwoners gevolgd door een specifieke verhandeling over de drostendiensten.

Voorlopig blijft het daarbij en de drostendiensten bleven bestaan. Hoewel toen nog weinig werd bereikt, was het
vuur van de bestrijding van de gehate drostendiensten opgestookt en het zou blijven branden.

Racer ontpopte zich tot een Twentse rechtsgeleerde avant la lettre. Zijn historisch onderzoek was en blijft een
belangrijke bron voor de geschiedenis van het recht in Overijssel. “ Het is een geluk dat wij een man van die
bekwaamheid en vaderlandsliefde als de heer Racer bezitten,” schreef Van der Cappellen.
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In 1780 eiste de burgerij van Oldenzaal het recht van de jacht in de buurtschappen en 
boerschappen terug omdat men er achter was gekomen dat de burgerij dit recht voor 1748 wèl
had bezeten. De stad Oldenzaal verzocht Racer om een onderzoek te doen naar dit jachtrecht. 
Dit onderzoek was het begin van wat zou uitgroeien tot een groots achtdelig werk van 
ongeveer 2800 pagina’s, de Overijsselsche Gedenkstukken.

 JACHTRECHT

Er was in die tijd een hevige strijd aan de gang tussen prinsgezinden en patriotten binnen de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het was een tijd van economische 
achteruitgang met een beperkt aantal regentenfamilies die de politieke macht in handen 
hadden. Wat kleine steden als Oldenzaal en Ootmarsum betreft werd alle macht van de 
stadhouder via de drost uitgevoerd. De kleine steden waren zich ervan bewust dat de rechten 
die de regenten zich toe-eigenden niet altijd aan hen hadden toebehoord. En men eiste dan 
ook herstel van deze rechten en vrijheden. Racer verdedigt in het eerste deel van de 
gedenkstukken het standpunt dat de burgers ook het recht op de jacht hadden. Hij gaat ervan 
uit dat van oudsher iedereen gerechtigd was tot de jacht. Het was een recht dat iedereen van 
nature bezit en helemaal geen privilege voor edelen. Hij benadrukte dat het hier ging 
om ongeschreven gewoonterecht. De kleine steden konden dan ook geen schriftelijke 
bewijsstukken, in de zin van privileges, overleggen. Ze konden alleen verklaren dat het hier 
om een natuurrecht ging en dat zij van oudsher de jacht beoefend hadden. Racer maakte 
duidelijk dat dit probleem al twee eeuwen speelde. De kwestie van het jachtrecht was voor de 
drosten van het grootste belang om de stadjes onder hun invloed te brengen en uiteraard 
vanwege de inkomsten die zij ontvingen van de boetes bij overtreding. Racer trok met deze 
zaak de aandacht in vele kleine steden en het regende dan ook verzoeken bij hem om niet 
alleen het jachtrecht maar ook het ijkrecht te herstellen.

DROSTAMBT

Het drostambt heeft in Twente een significante betekenis gehad. Oorspronkelijk was Twente 
een graafschap. De graven werden later vervangen door drosten. De drost of drossaard was 
daarvoor een functie aan de vorstelijke hoven. Hij vervulde administratieve diensten maar trad
ook op als hoogste gerechtsambtenaar ter vervanging van de vorst. De naam drost is synoniem
aan ambtman, meier, schout, baljuw enz.

 Tijdens de Betaafse Republiek nadat Willem V naar Engeland was uitgeweken, werd Jan 
Willem Racer benoemd als tijdelijke drost (‘provisioneel verwalter drost’) van 1795 tot 1799 
en  hij stelt zelf zijn zoon  Frederik Hendrik aan als  Landschrijver (Advocaat Fiscaal).            
                                                                                                                                                      

DROSTENDIENSTEN

De Drostendiensten stamden uit de Middeleeuwen en verplichtten boeren in 
Overijssel/Twente om tweemaal per jaar ‘ eens bij hooy en eens bij gras ‘ hand- en 
spandiensten te verlenen aan de drost. Kortom, een vorm van gedwongen arbeid voor de 
drost. Dankzij het onderzoek van Jan Willem Racer werden de drostendiensten aan de kaak 
gesteld. Ook verzamelde Racer gegevens over het ernstige misbruik van de diensten die de 
Drost van Twente en Salland maakte: Graaf Sigismund Van Heiden Hompesch tot 
Ootmarsum ( 1751-1790) kon er ook wat van.
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 Maar de actie van Racer bleek uiteindelijk toch succesvol, de diensten werden in 1785 
afgeschaft.

Bij monde van Racer gingen de kleine steden meer politieke eisen stellen. Wat verder 
opmerkelijk is dat Racer een duidelijk onderscheid aanbrengt in opstelling tussen democratie 
en aristocratie. Beide – zegt hij – beroepen zich op het feit dat ze het volk representeren. Maar
een wezenlijk onderscheid is, dat in een aristocratie de regeringsleden op de vergadering 
verschijnen‘als persoonen, aan wie de Oppermagt tesamen, gelijk in een monarchie aan den 
Monarch alleen, in eigener persoonen toebehoort’ terwijl in een democratie, ‘de ingezetenen, 
die aan de Volksregeering deelhebben, niet zelfs ter Landsvergadering verschijnen, maar in 
die verschijning door anderen gerepresenteerd worden’ en daardoor ‘een tweede 
representatie plaats heeft’. Kortom Racer verstaat onder representeren: regeren vóór en dóór 
het volk.

In de daarop volgende jaren ontstond een scheiding in de patriottenbeweging. De kleine 
steden eisten van de grootstedelijke patriotten herstel van hun rechten terwijl de laatsten zich 
hierom niet bekommerden. In 1786 werd Racer tot burgemeester gekozen in Oldenzaal. De 
verhouding tussen hem en de drie zittende burgemeesters was niet geweldig vanwege zijn 
politieke idealen.

De Overijsselse patriotten keerden zich in het begin vooral tegen bestaande misstanden: 
drostendiensten, jachtrecht, jachtgericht en ijkrecht. Doel was de boeren en burgers te 
bevrijden van de overheersing van de drosten en het onrecht te bestrijden. Het middel daartoe 
was het verrichten van historisch onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van wetten en
instellingen, de opsporing van misbruiken en het sturen van verzoekschriften met het nodige 
bewijsmateriaal. Hiermee zou vooral Racer zich inlaten en tegen deze achtergrond dienen we 
zijn Overijsselsche Gedenkstukken te bekijken. Hij was het brein der kleine steden. De 
initiatieven van Racer zorgden ervoor dat de beweging der kleine steden bijzonder aan kracht 
won.

Racer heeft met succes gevochten voor de rechten van de Twentse steden Oldenzaal, 
Enschede, Goor, Delden, Rijssen en Ootmarsum,  die zich op  28  november 1762   “ 
De Verenigde Steden van Twente” gingen noemen.

Bij zijn overlijden in 1816 te Oldenzaal had Jan Willem Racer een zevenenvijftig jaar durende
rechtspraktijk uitgeoefend.

De achttiende-eeuwse rechtshistoricus mr. Jan Willem Racer is de belangrijkste patriot in 
Twente geweest. Hij heeft met succes gestreden voor de democratische rechten van de 
Twentse steden en voor de verbetering van het lot van de Twentse boeren.

Om deze belangrijke Twentenaar te eren en hem ook voor de huidige en toekomstige 
generatie uit de vergetelheid te halen heeft de Stichting J.W. Racerhuis samen met de 
Vereniging De Groote Sociëteit, het initiatief genomen een bronzen beeld te plaatsen in de 
nabijheid van het naar hem genoemde huis aan de Markstraat in Oldenzaal waar hij tot zijn 
dood in 1816 heeft gewoond en gewerkt.

Het is de intentie om via dit beeld aandacht te schenken voor de betekenis van Racer als 
pleitbezorger voor de verlichte ideeën van de Nederlandse patriottenbeweging die ruim 
tweehonderd jaar geleden als grondslag mogen worden beschouwd voor onze huidige 
parlementaire democratie. Op 29 april 2011 is het beeld door de commissaris van de 
toenmalige koningin, Ank Bijleveld onthuld.

De voormalige hoogleraar beeldhouwen aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te 
Amsterdam, Erik Claus heeft het bronzen beeld ontworpen.

GESLACHT RACER
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Jan Willem Racer was gehuwd en had zes kinderen. Zijn jongste dochter Carolina Bernardina 
Racer is geboren te Oldenzaal in 1778 en overleden te Oldenzaal in 1857. Ze was gehuwd met
ds. J Palthe. Dit gezin telde reeds 5 kinderen toen in 1804 een zoon Johannes Fredrik geboren 
werd. Hij kreeg de achternaam Racer Palthe. Het was inmiddels onwaarschijnlijk geworden 
dat de zonen van Jan Willem Racer nog ooit zouden trouwen, dus moesten er andere wegen 
gezocht worden om de naam Racer te bewaren. Na het overlijden van Jan Willem en zijn 
vrouw werden in gezin Palthe nog twee zoons geboren. Eén daarvan kreeg de naam van 
Wulfften Palthe. Carolina Bernardina Racer werd hiermee de stammoeder van tegenwoordig 
honderden nakomelingen in mannelijke en vrouwelijke lijn. Dat zijn de Racer Palthes, de 
talrijke van Wulfften Palthes en alle aangehuwden en hun kinderen. Met Carolina’s dood 
stierf de laatste van de Twentse Racers. Slechts bij de Racer Palthes leeft deze in oorsprong 
Slavische naam nog voort.
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Twente, Ahuys en de oud katholieke kerk

Toen in de jaren zestig van de zestiende eeuw Nederland in opstand kwam tegen de Spanjaarden betekende dat
ook een strijd tussen de protestanten en de katholieken. De Nederduits gereformeerde kerk was de bevoorrechte

kerk,  hoewel  zij  toen niet  de staatskerk was.  Maarten Luther  schreef  in het  jaar  1517 zijn stellingen op en
spijkerde ze op de deur van de kerk te Wittenberg. Vooral door de invloed van Calvijn kwam vanuit Frankrijk de

reformatie langzaam op gang. De antipapisten in de Republiek der Zeven Provinciën (Noordelijke Nederlanden)
werden  in  de  eerste  instantie  nog  door  de  Inquisitie  bestreden.  Maar  de  reformatie  zette  zich  door  en  de

verhoudingen veranderden ten gunste van de gereformeerde kerk. Absoluut dieptepunt was het jaar 1566 met de
beeldenstorm in de katholieke kerken en kloosters. Tegen het eind van de zestiende eeuw werd de katholieke
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godsdienst definitief verboden. Het werd de tijd van de schuilkerken, waarbij de uitoefening van de katholieke

godsdienst oogluikend werd toegestaan. 

Vooral na de Vrede van Munster in het jaar 1648 nam de tolerantie voor het katholieke deel van de bevolking
toe. De gereformeerde kerk bleef echter de officiële staatskerk. De Utrechtse kerkprovincie (het gebied boven de

Waal) werd door Rome als missiegebied gezien. De kerkprovincie werd de Hollandse Zending genoemd en een
apostolische vicaris had de leiding. De strijd tegen de reformatie en daarna de achterstelling was niet het enige

probleem binnen de katholieke kerk. De verschillen van inzicht tussen de wereldpriesters en de kloosterorden
waren groot. De bisdommen in de republiek en Rome verschilden van inzicht ten aanzien van de leer van de

kerk. De apostolische vicarissen Johannes van Neercassel en Petrus Codde werden door Rome beschuldigd van
het Jansenisme. Het Jansenisme was een nieuwe leer die in de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk opkwam en

door Rome als een dwaalleer werd gezien.

In het jaar 1704 werd Petrus Codde door de paus afgezet als aartsbisschop. Hij had die functie bekleed sinds het
jaar 1689. Teneinde een scheuring te voorkomen werd een jaar later als onpartijdig buitenstaander de Twentse

priester Gerhard Potcamp benoemd tot apostolisch vicaris (aartsbisschop) van de Nederlandse kerkprovincie.
Potcamp had een petitie aan de paus ten gunste van Petrus Codde mee ondertekend. Gerhard Potcamp was in het

jaar 1641 in Borne geboren. Hij was gevlucht naar Duitsland en kwam in het jaar 1665 terug. Hij werd op zeer
jonge leeftijd pastoor van Borne. Voordat hij tot apostolisch vicaris werd benoemd keerde hij noodgedwongen

weer terug naar Duitsland, waar hij in het jaar 1697 in Lingen tot aartsbisschop werd benoemd. Gerhard Potcamp
heeft zijn functie als apostolisch vicaris niet lang kunnen uitoefenen. Een maand na zijn benoeming stierf hij op

16 december 1705 te Leiden.

Een deel van de katholieke kerk in de Nederlandse kerkprovincie zette zich meer en meer af tegen de centrale
macht  van  Rome.  Men  voelde  zich  tekort  gedaan  door  het  uitblijven  van  de  benoeming  van  een  nieuwe

aartsbisschop.  In  het  jaar  1723 werd  op  eigen  initiatief  Cornelis  Steenhoven  tot  aartsbisschop  van  Utrecht
gekozen,  waarna  op 15 oktober  1724 tot  wijding werd  overgegaan.  Rome reageerde  furieus  en  erkende de

nieuwe aartsbisschop niet.  De scheuring tussen Utrecht  en Rome was een feit.  Lang niet  alle gelovigen  en
geestelijken volgden de afgescheidenen. Zij bleven via de nuntius (pauselijke ambassadeur) van Brussel trouw

aan Rome. De nieuwe groepering noemde zich in de eerste instantie ‘De Roomsch Katholieke Kerk van de Oud-
Bisschoppelijke Cleresie’.  Ze werd ook wel ‘De Kerk van Utrecht’ genoemd. Tegenwoordig wordt de naam

‘Oud Katholieke Kerk’ gehanteerd, waarbij oud duidelijk een verwijzing is naar de leer van de oude kerk van de
eerste christenen. Bij de afscheiding in het jaar 1723 maakten dertig parochies met tweeënzeventig Nederlandse

priesters deel uit van de Cleresie, waaronder pastoor Lukas Ahuys. Hij was drieënvijftig jaar en de zoon van de
snijdersgezel Jan Ahuys uit Noord-Deurningen.

Omstreeks het jaar 1650 vertrok Jan Ahuys van het erve Ahuys te ‘Norddeurne’ met zijn aanstaande bruid Aeltie

Jans Costers uit Denekamp naar Amsterdam. Zij trouwden in het jaar 1653 in Amsterdam waar Jan Ahuys zijn
brood verdiende als snijdersgezel. De reis over de zandwegen zal meerdere dagen geduurd hebben, de verhuizing

zal  een hele onderneming zijn geweest.  Belangrijker  is  de vraag  wat  de beweegredenen waren  om van het
landelijke en arme Twente naar die grote handelsstad in het westen van het land te verhuizen; de Tachtigjarige

oorlog was net afgelopen. Het echtpaar Ahuys-Costers kregen in het jaar 1657 een zoon: Albert. Albert werd
chirurgijn in Amsterdam en trouwde in het jaar 1684 met Aeltie Volckering. Uit dit huwelijk werd Johannes

Ahuys  geboren.  Deze  Johannes  Ahuys  trouwde  in  het  jaar  1721  met  Alida  Plaatman,  dochter  van  de
stadsmedicus Pieter Plaatman, die erg welgesteld was. Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren waarvan

alleen Adelbertus bleef leven. Zijn vader was in het jaar 1735 voor de tweede keer getrouwd met Geertruy de
Jongh.  Adelbertus  werd  pastoor  in  de  oud-katholieke  kerk  en  liet  bij  zijn  overlijden  in  het  jaar  1797 een

vermogen na. In het jaar 1670 werd in het gezin van Jan Ahuys en Aeltie Costers een tweede zoon geboren:
Lukas. Hij leefde tot het jaar 1734. Ook van hem is bekend dat hij pastoor was van de oud-katholieke kerk. Bij

de totstandkoming van deze kerk aan het begin van de achttiende eeuw heeft hij een belangrijke rol gespeeld.
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Dat pastoor Lukas Ahuys goed bemiddeld was blijkt uit het feit dat hij zich liet portretteren. In het jaar 1731
benoemde hij de kinderen van zijn broer Albert als zijn toekomstige erfgenamen. De Ahuys familie moet een

vooraanstaande familie zijn geweest want op de portretten is een familiewapen te zien. In het onderschrift van
zijn portret staat ook vermeld dat Lucas Ahuys ‘keurder der boeken’ is. Dat verwijst naar een belangrijke rol in

de kerk. Ook van hem is bekend dat hij dichter van religieuze poëzie was. Lukas Ahuys ging in het jaar 1687
naar Leuven om theologie studeren; hij was zeventien jaar. In het jaar 1694 werd hij tot priester gewijd. Tussen

de jaren 1697 en 1699 was hij pastoor van de Petrus en Paulusparochie in Amsterdam. In het jaar 1698 werd hij
als pastoor de grondlegger van de oud-katholieke parochie De Paauw in Amsterdam. Hij was er pastoor tot het

jaar 1734.

De rol van pastoor Lukas Ahuys bij de afscheiding, van wat later de oud-katholieke kerk zou gaan heten, is niet
te ontkennen. In de strijd tussen de Nederlandse kerkprovincie en Rome aan het eind van de zeventiende eeuw

ondersteunde hij aartsbisschop Petrus Codde. Ook ondertekende hij mede het verzoekschrift aan Rome om in het
jaar 1723 Cornelis Steenhoven tot aartsbisschop te benoemen. Dat werd echter door Rome geweigerd. Na het

overlijden van Steenhoven kwam hij in conflict met diens opvolger, Barchman Wuytiers. Pastoor Lukas Ahuys
was een van de meest  actieve en overtuigende leden in de beginperiode  van de Cleresie,  die later  de oud-

katholieke kerk zou gaan heten.

Adelbertus Ahuys, geboren in het jaar 1729, was eveneens als zijn oudoom Lukas Ahuys, pastoor van de oud-
katholieke kerk in Amsterdam. In het jaar 1752 was hij gewijd en twee jaar later werd hij benoemd tot pastoor

van de parochie Heilige Maria in Amsterdam. Adelbertus bezat nog de helft van het  erve Ahuys in Noord-
Deurningen. Men mag aannemen dat de andere helft in bezit was van de familie Ahuys in Twente.  Na zijn

aftreden als pastoor kocht hij bij Breukelen in de Vechtstreek de buitenplaats Queekhoven, waar hij vooral in de
zomer veel  verbleef.  Huis Queekhoven,  bestaande uit  een herenhuis,  oranjerie  en koetsierswoning met tuin,

bestaat nu nog steeds en is een beschermd rijksmonument. Ook pastoor Adelbertus liet zich portretteren, zoals
dat in vooraanstaande families gebruikelijk was. Hij had naast de buitenplaats Queekhoven ook bezittingen in

Haarlem  en  Amsterdam.  Toen  hij  in  het  jaar  1797  overleed  erfde  zijn  personeel  legaten   (testamentaire
toewijzing van bepaalde goederen) en de oud-katholieke kerk kreeg een deel van zijn vermogen. Het vermogen

werd ondergebracht in het toen opgerichte Adelbertus Ahuys Fonds, dat nog steeds bestaat en voor goede doelen
aangewend wordt. Tussen de jaren 1697 en 1699 was Lucas Ahuys pastoor van de Petrus en Paulusparochie. De

Petrus en Pauluskerk is de Oud Katholieke Kerk aan de Ruysdaelstraat 39. De kerk is nog steeds in gebruik voor
godsdiensten. De kerk heeft het predikaat Europees monument. Adelbertus Ahuys, geboren in het jaar 1729, was

eveneens als zijn oudoom Lukas Ahuys pastoor van de oud-katholieke kerk in Amsterdam. In het jaar 1752 was
hij gewijd en twee jaar later werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Maria in Amsterdam. De kerk

die gewijd is aan Maria is de Nieuwe Kerk op de Dam.

Aan de Penninksbrugweg, de weg tussen Denekamp en Tilligte in Noord-Deurningen was eens een erve waarvan
de helft in bezit was van de familie Ahuys in Twente. Na zijn aftreden als pastoor kocht hij bij Breukelen in de

Vechtstreek  de  buitenplaats  Queekhoven,  waar  hij  vooral  in  de  zomer  veel  verbleef.  Huis  Queekhoven,
bestaande uit een herenhuis, oranjerie en koetsierswoning met tuin, bestaat nu nog steeds en is een beschermd

rijksmonument. Ook pastoor Adelbertus liet zich portretteren, zoals dat in vooraanstaande families gebruikelijk
was. Hij had naast de buitenplaats Queekhoven ook bezittingen in Haarlem en Amsterdam. Toen hij in het jaar

1797  overleed  erfde  zijn  personeel  legaten   (testamentaire  toewijzing  van  bepaalde  goederen)  en  de  oud-
katholieke kerk kreeg een deel van zijn vermogen. Het vermogen werd ondergebracht in het toen opgerichte

Adelbertus Ahuys Fonds, dat nog steeds bestaat en voor goede doelen aangewend wordt. Tussen de jaren 1697
en  1699  was  Lucas  Ahuys  pastoor  van  de  Petrus  en  Paulusparochie.  De  Petrus  en  Pauluskerk  is  de  Oud

Katholieke Kerk aan de Ruysdaelstraat 39. De kerk is nog steeds in gebruik voor godsdiensten. De kerk heeft het
predikaat  Europees  monument.  Adelbertus  Ahuys,  geboren in het  jaar  1729, was eveneens als zijn oudoom

Lukas Ahuys pastoor van de oud-katholieke kerk in Amsterdam. In het jaar 1752 was hij gewijd en twee jaar
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later werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Maria in Amsterdam. De kerk die gewijd is aan

Maria is de Nieuwe Kerk op de Dam.

Aan de Penninksbrugweg, de weg tussen Denekamp en Tilligte in Noord-Deurningen was eens het erve Ahuys.
Het is de boerderij waar Johan Laarhuis en zijn zoon Gerhard nu een boerenbedrijf runnen. Op de toeristenkaart

van Noordoost Twente van het jaar 1947 staat het erve Ahuis nog aangegeven bij de Penninksbrug. Gedeelten
van oude bebouwing en jaartallen in de gevel, in gevelstenen en eikenhouten balken herinneren daar nog aan.

Het erve Ahuys wordt in de leenprotocollen van het bisdom Utrecht al genoemd in de veertiende eeuw. Voor het
jaar  1554 was Gerdt  Ahuy de oudst bekende bewoner van het  erve.  Daarna volgen Luyken (Lukas)  en Jan

Ahuys. Van het jaar 1664 tot 1689 was weer een Luyken de hoofdbewoner. Hij werd opgevolgd door zijn zoon
Jan, die in het jaar 1682 met Aele Egberts ten Bueshuijs trouwde. Uit het huwelijk van Jan en Aele werd een

zoon geboren: Lucas. Die trouwde in het jaar 1737 met Greetken Ekelhof. Deze Lucas is interessant omdat hij de
helft van het vermogen zou erven van zijn welgestelde familie die in Amsterdam wortel had geschoten. Drie van

zijn  vijf  kinderen  zouden  bij  het  overlijden  van  de  laatste  Ahuys  in  Amsterdam profiteren.  Van  deze  vijf
kinderen van Lucas Ahuys zou de in het jaar 1751 geboren Gerrit de boerderij voortzetten. Hij trouwde in het

jaar 1787 met Helene Voskamp. In het Verpondingsregister van Twente van het jaar 1601 staat vermeldt onder
nummer 533 onder Noorth Dorninge, (foliant 30v):

1475  Ahuys, is en kathe; gifft den graven van Benthem, 1 s.
          (scheppell: oude inhoudsmaat voor droge waren), bet. (betalen) 
          1½ golden r.g. (rodolphus gulden), d. (dachwerk) 
1932  Ahuis
1980  Ahuis; bewoner Laarhuis.

In tegenstelling tot de Amsterdamse tak werd in Noord-Deurningen na verloop van tijd de schrijfwijze Ahuis
gehanteerd. Opmerkelijk is ook dat de familie Ahuis in Noord-Deurningen bij ondertekening van akten of andere

belangrijke papieren als huismerk een zandloper tekende. Op de prenten van de Amsterdamse pastoors komt ook
een zandloper in het familiewapen voor. Gerrit Ahuis en Helene Voskamp kregen in het jaar 1796 een zoon die

ook Gerrit werd genoemd. Hij trouwde in het jaar 1824 met Janne Bruggink uit Lattrop. In de gevel van de
boerderij van Laarhuis is nu nog steeds een gevelsteen met de letters en cijfers: G.A.H., I.B. 1835: Gerrit Ahuis

en Janne Bruggink. In het  jaar 1835 heeft waarschijnlijk een uitbreiding of verbouwing plaats gevonden, het was
elf jaar na hun huwelijk.

Er was intensief contact tussen de familie Ahuys in Amsterdam en de familie Ahuis in Noord-Deurningen. In het

testament van Adelbertus werd in het jaar 1763 opgenomen dat de helft van het erve Ahuis, dat hij zelf in bezit
had aan Lucas Ahuis in Noord-Deurningen, die met Greetken Ekelhof getrouwd was, zou toekomen. Bovendien

liet hij in het jaar 1797 bij zijn overlijden ook nog legaten (testamentaire toewijzing van bepaalde goederen) na
aan de kinderen van Lucas Ahuis en Greetken Ekelhof. Hun namen: Berend Jan, Gerrit en Gertrudis Ahuis uit

Noord-Deurningen.

Het echtpaar Ahuis-Bruggink kreeg negen kinderen:

- Gesina Maria            (1825);

- Hendrikus                (1827);

- Helena                      (1829);

- Johannes                  (1831);

- Susanne                    (1833);

- Johannes Hendrikus (1835);

- Euphemia                  (1837);

- Gerrit Jan                  (1840);
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- Lambertus                 (1843). 

De zoon Gerrit Jan, geboren in het jaar 1840, zette de boerderij voort en hij zou tevens de laatste Ahuis zijn die
het erve Ahuis bewoonde. In het jaar 1881 trouwde hij met Johanna Groothuis en het echtpaar bleef zonder

kinderen. Bij zijn onverwachte overlijden in het jaar 1910, op zeventig jarige leeftijd, waren er geen familieleden
Ahuis  die  het  oude  erve  Ahuis  konden  voortzetten.  Ook  zijn  broer  Lambertus  die  in  het  jaar  1909  naar

Ootmarsum was vertrokken had geen kinderen. Zijn oudere broers Hendrikus, Johannes en Johannes Hendrikus
waren ongehuwd gebleven. 

Op de boerderij van Gerrit Jan Ahuis waren knechten en meiden in dienst. Eén daarvan was Johannes Bernardus
Laarhuis, geboren in het jaar 1890. Hij was een verre verwant van Gerrit Jan Ahuis. Na het overlijden van Gerrit
Jan Ahuis in het jaar 1910 zou hij, kennelijk bij afwezigheid van een Ahuis als opvolger, in het jaar 1912 de
boerderij aan de Penninksbrugweg erven. Johannes Laarhuis trouwde in het jaar 1911 met Johanna Zwiep en het
echtpaar kreeg zes kinderen. De genoemde Johan en Gerard Laarhuis zijn respectievelijk zoon en kleinzoon van
Johannes Bernardus Laarhuis en Johanna Zwiep. Inmiddels bestaat het erve Ahuis in Noord-Deurningen niet
meer onder die naam. De huidige Ahuisweg herinnert aan een familie met een aandoenlijke geschiedenis. Bron:
De Grote Geschiedenis van Twente, Anneke Koers.

De NSB’er Schuurhuis is dood

Eind februari 1945 ging het gerucht door Enter dat de NSB'er Schuurhuis was verdwenen. Zijn vrouw had aan de
politie gemeld dat haar man die dag met zijn dertienjarige dochter naar een afspraak was gegaan. Hij had een 
houthakkersklus ergens in het Deldenerbroek. Met wie hij had afgesproken en waar was haar niet bekend. 

Die dag zijn ze niet teruggekomen en ook de volgende dagen blijven ze spoorloos. De politie start een onderzoek
maar vind geen enkel aanknopingspunt. Ruim na de oorlog, op 18 september 1945, is bij de gemeente Wierden
aangifte gedaan van het overlijden op 23 februari 1945 te Deldenerbroek van Geert Schuurhuis en zijn dochter
Hendrika.  Wie aangifte  heeft  gedaan is niet bekend gemaakt.  Veel  is gespeculeerd over de omstandigheden
waaronder ze zijn omgekomen. De Ondergrondse had zeer sterke aanwijzingen dat Schuurhuis de schuilplaats
van de joden in het Enterbroek had verraden. Maar er zijn geen bewijzen over wat er gebeurd is. En degenen die
erbij waren houden hun mond of leven niet meer.

De herdenkingsrit van de Oranjevereniging, die voor de eerste keer alleen voor inwoners van Enter is gehouden, 
leverde een reeks van dit soort verhalen op. Elf joden uit Enter waren ondergedoken maar werden verraden. Zij 
stierven binnen twee weken in kamp Sobibor. De NSB'er die het verraad zou hebben gepleegd is later vermoord. 
En omdat zijn dertienjarige stiefdochter leden van het verzet dreigde te verraden is zij ook omgebracht. ‘De 
verraders zijn omgebracht door verzetsmensen uit de buurt van Rotterdam’, vertelt Herman Mennegat. Al snel 
kwamen de autoriteiten erachter wie Schuurhuis en zijn stiefdochter hadden omgebracht. Het verzet uit Enter, 
Rijssen en Goor dreigde echter om het politiebureau in Enter op te blazen. Daarom zijn de verzetsmensen niet ter
dood gebracht door de Duitsers. Er zijn dus geen Enterse verzetsmensen betrokken geweest bij de fusillade van 
de N.S.B.’er en zijn stiefdochter uit Enter. De N.S.B.’er was verantwoordelijk voor de aanhouding van onder 
andere de Joodse mensen in Enter. De Enterse verzetsman Joep ten Berge was op de hoogte van het plan om 
Schuurhuis naar de Broekweg te laten komen voor een klus. Twee verzetsmensen uit Zuid-Holland hebben het 
plan beraamd, het graf gegraven en de fusillade op Schuurhuis en zijn stiefdochter Hendrika uitgevoerd. Een van
de verzetsmensen is niet zo lang daarna opgepakt. Het verzet uit Enter, Rijssen en Goor heeft de verantwoording 
voor de moorden op zich genomen. Ze hebben gedreigd het politiebureau in Enter op te blazen als de verzetsman
uit Zuid Holland de moorden ten laste zou worden gelegd. De verzetsman is daarna vrij gelaten en het 
politiebureau is niet opgeblazen.
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De schuur van Smelt, Vriezenveen in 
vlammen en de Rusluie

De schuur van Smelt

Op het Oosteinde van Vriezenveen staat een koetshuis dat vroeger behoorde bij een ervoor staande villa, die
reeds lang geleden is afgebroken. Frits Smelt was de eigenaar van de villa, evenals van het koetshuis. Daarom
wordt het koetshuis ook wel de Smelts-schuur genoemd. Het koetshuis is na het overlijden van Frits Smelt lange
tijd als landbouwschuur in gebruik geweest door de toenmalige eigenaars, de familie Eshuis. Hein Eshuis kocht
de boerderij van Gerrit Tutertjen en kreeg zodoende de huisnaam ’n Tuut. De boerderij stond waar nu de Barend
Lemanstraat  is.  Later  kwam Hein Eshuis ook in bezit  van het  koetshuis van Smelt.  Daarom wordt door de
omwonenden meestal gesproken van de schuur van ’n Tuut. Frits Smelt behoorde tot de zogenaamde Rusluie,
die handel  dreven  op Sint  Petersburg.  Hij  had  samen met  zijn  broer  Egbert  Smelt  een  handelshuis  in  Sint
Petersburg. Ze verdienden er veel roebels en konden zodoende gemakkelijk de voor die tijd kapitale stenen
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schuur laten bouwen. Het terrein van de afgebroken villa was jarenlang omgeven door een hoge schutting en had
voor  de  schooljeugd  altijd  iets  geheimzinnigs.  Alleen  aan  de  oostkant  was  een  grote  toegangspoort.  Twee
gemetselde  pilaren,  afgedekt  met  een  geprofileerd  kapiteel  van  Bentheimer  zandsteen  hebben  er  nog  lang
gestaan. Ook met betrekking tot het koetshuis werd niet bezuinigd, de panelen van de grote inrijdeuren waren
versierd met prachtig smeedwerk. Boven deze deuren is een venster met keperboog en raamdeuren waardoor de
handelswaar op de grote zolder kon worden opgeslagen.

In gedachten zien we zo van hieruit de Rusluie afscheid nemen van vrouw en kinderen. Met hun reiswagen
volgeladen met linnen en getrokken door twee paarden op weg naar Sint Petersburg, vier en twintighonderd
kilometer verder gelegen. Als we nagaan dat wanneer in de vorige eeuwen (voor de komst van de trein) iemand
op reis ging van Leeuwarden naar Amsterdam er een voorbede voor hem werd gedaan in de kerk, dan kunnen we
ons voorstellen welk een onderneming het was  van deze Vriezenveense mensen om de tocht naar Rusland te
maken.

Het  koetshuis  was  oorspronkelijk  zeven  bij  veertien  meter  met  voor  en achter  grote  inrijdeuren.  Waren  de
voorste deuren voorzien van een eenvoudige strekse boog, de achterdeuren hadden een mooie ellipsboog. Men
kon dus door de schuur heen rijden. Door de goede zaken die men deed in Sint Petersburg was de schuur al
spoedig te klein en besloot Smelt de schuur met acht meter te verlengen. Hierbij liet hij de grote inrijdeuren aan
de zuidkant vervallen omdat het vervoer per eigen reiswagen niet meer in gebruik was. Er was inmiddels een
goede  spoorwegverbinding  met  Sint  Petersburg  tot  stand  gekomen,  wat  het  reizen  heel  wat  veiliger  en
comfortabeler maakte dan per eigen karos.

Het hoogtepunt van de handelsbetrekkingen lag tussen de jaren 1850 en 1870. Enkele Vriezenveners maakten
een  uitzonderlijke  carrière  in  Rusland. Jan  Hoek en Jan  Gerritsen  Servijs werden  hofleveranciers en Wicher
Berkhoff klom van  boeren-  en  kasteleinszoon  op  tot  chef  van  de  marinewerven  in  St.  Petersburg  om  het
vervolgens tot admiraal te brengen. Ook Vriezenveense vrouwen wisten carrière te maken, zoals Aaltje van den
Bosch die rond 1800 in de Russisch hoofdstad een naaischool oprichtte. De school stond zo hoog in aanzien dat
tsaar Paul en zijn gemalin hem enkele malen met een bezoek vereerden. 

Niet voor niets ging er ook een jachtgeweer mee op reis, want de wagen kon onderweg nog wel eens door
struikrovers of wilde dieren worden overvallen. Er werden opklapbare veldbedden meegenomen waarop men
tijdens  de  reis  even  kon  rusten;  wanneer  deze  waren  opgeklapt,  konden  ze  als  tafeltje  worden  gebruikt.
Logementen  werden  nauwelijks bezocht.  Twee van deze veldbedden zijn op de Russische afdeling van het
Historisch Museum te Vriezenveen te bezichtigen. Door het reisdocument van Claas Kruys krijgen we meer
inzicht in de manier waarop de Vriezenveense Rusluie hun barre tochten maakten. Het is heel bijzonder te zien
hoe een 14-jarige jongen, die in de voetsporen van zijn familie en dorpsgenoten werd ondergedompeld in de
handel en wandel van Vriezenveense kooplieden, zich een plaats verwierf in de handelskolonie in dat verre Sint-
Petersburg. Keer op keer overbrugde men de immense afstand van ongeveer 2.400 km over hobbelige en stoffige
wegen om de Russische handelscontacten en banden met het thuisfront in stand te houden. Door de opkomst van
de stoomtrein en de stoomboot verdween de handelsroute over land in de negentiende eeuw en daarmee de
avontuurlijke tochten met paard en wagen. 

De bovengenoemde elipsboog met de duimen waaraan de deuren draaiden is tegenwoordig nog te zien in de
schuur, uitgevoerd in schoonmetselwerk, evenals de muur van de personeelsverblijven. In plaats van de grote
inrijdeuren kwamen er nu in de nieuwe achtergevel twee prachtige rondboogvensters met roedeverdeling (roede:
oude Nederlandse lengtemaat: 4 meter, of vlaktemaat: 1 are) verdeling en in de topgevel twee heel bijzondere
keepboogramen met daarboven weer een ruitvormig raam in de top. Smelt zal zich hierbij ongetwijfeld hebben
laten inspireren door de rondboogvensters in de Vriezenveense handelshuizen naast de Hollandse kerk aan de
‘Newski  Prospekt’  te  Sint  Petersburg  en in  het  winkelcentrum Gostinny-Dwor,  waar  ook veel  Rusluie  hun
winkels hadden. In de nieuwe uitbreiding van de schuur kwam ook een kelder met daarboven opkamers, welke
aanvankelijk dienst deden als personeelsvertrekken. In de oostgevel twee ramen met roedeverdeling voor deze
kamer en daaronder twee kelderramen met luiken. In de westgevel ook weer de rondboogvensters en rondbogen
boven de toegangsdeuren. Ook was hier een dakkapel aangebracht met dubbele deuren. Oorspronkelijk liep er
namelijk ook een weg langs de westzijde van de schuur, zodat men deze ook van die zijde kon bereiken. Langs
de toegangsweg aan de oostkant stond een prachtige rij eikenbomen maar de eerste boom aan de Dorpsstraat was
zoals bij meerdere Rushuizen altijd een kastanjeboom. 

In de schuur heeft jarenlang de wagen gestaan waarmee de Rusluie naar Sint Petersburg gingen. Deze reiswagen
die gezamenlijk eigendom was van enkele Rusluie was niet voorzien van veren maar hing geheel in zware leren
riemen. Dus heel wat comfortabeler dan de Utrechtse studenten die de tocht in het jaar 1966 ook maakten met
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een  oude huifkar  zonder  veren,  met  ijzeren  hoepels  om de  houten  wielen;  zij  kwamen geradbraakt  in  Sint
Petersburg aan. Ook deden zij zelfs nog Moskou aan. Dus een hele prestatie want het was nog in de tijd  van het
‘IJzeren  Gordijn’.  Van  de  Russen  mochten  er  geen  paarden  voor  de  huifkar  en  daarom  namen  ze  een
landbouwtrekker. Deze huifkar staat nu nog in Vriezenveen, op het zeildoek is geschreven: ‘Tusse de Russe’.
Ook de moderne Rusluie: Goossens, Haakmeester en verslaggever Willy Pot van het dagblad ‘Tubantia’ lieten
zich voor vertrek uitgebreid fotograferen met de toenmalige burgemeester van Vriezenveen, Van der Zaag. Ze
stonden voor het oude koetshuis, compleet  met koets en paarden.   Ze maakten in juni 1992 de tocht in het
voetspoor van de oude Rusluie per koets en vrachtwagentrailer naar Sint Petersburg. De originele reiswagen van
de Rusluie is helaas bij een brand verloren gegaan. Dit was geen rond model zoals de kleedwagen die wij kennen
maar had een  vierkante opbouw. Zodoende had men meer laadruimte voor koopwaar en reizigers. 

Frits Smelt keerde op oudere leeftijd terug naar Vriezenveen. Hij liet in Almelo aan de Vriezenveense kant een
villa bouwen. De Rusluie waren door hun jarenlang verblijf in de metropool Sint Petersburg hun geboortedorp
ontgroeid. Anderen waren Smelt al voorgegaan. Waar nu het verpleeghuis ‘Eugeria’ is stond aanvankelijk de
villa  van  de  rusman  Kunst.  De  villa  werd  later  verbouwd  werd  tot  Diaconessenhuis.  Daar  achter  aan  de
Vriezenveenseweg stond het herenhuis van rusman Tutertjen, waar later het Christelijk Lyceum werd gevestigd.
Hier tegenover, waar nu het bejaardencentrum ‘de Klokkenbelt’ staat, stond het paviljoen. Het was een kasteel
met  ronde  toren,  gebouwd  door  Adolf  graaf  Van  Rechteren  Limpurg  en  Adamina,  gravin  Van  Rechteren
Appeltern. Naar haar is de Adastraat genoemd. De Rusluie woonden dus echt in een elitebuurt, prachtig in een
lommerrijke omgeving. Later werd de Vriezenveense buurt nog versterkt toen het Paviljoen werd aangekocht
door Tilanus, directeur van de fabriek Jansen en Tilanus te Vriezenveen. In het koetshuis naast het Paviljoen
woonde Mannes de Wit, ook een Vriezenvener.  Hij bracht de directeur in een met twee paarden bespannen
rijtuig naar de fabriek in Vriezenveen, later werd een Daimler aangeschaft. De Wit werd chauffeur en het was
voor  Mansoom een  hele  overgang.  Frederik  Smelt  legde  de  afstand  van  Almelo  naar  Vriezenveen  (zeven
kilometer) graag te voet af, voorzien van een stevige wandelstok. En mocht onze wandelaar even willen uitrusten
dan was daar even ten oosten van de Almeloseweg (waar nu de Oostermaatweg is) een mooi stukje ongerepte
natuur begroeid met dennen. Het land was in eigendom van Frederik Smelt en werd daarom ‘Smelts dennen’
genoemd. Het was een geliefd plekje voor minnende paartjes. Als de jongelui van ’t Vjenne in die tijd ’s avonds
vroegen wat te gaan doen dan werd wel gezegd: ‘Weeld wòn’ n in Smelts dòn’ n’. Helaas is ook dit stukje natuur
door de ruilverkaveling verloren gegaan. 

Hoewel Smelt in Almelo woonde voelde hij zich toch nog sterk verbonden met ’t Vjenne. Zo zorgde hij er mede
voor dat er een verharde weg kwam tussen Vriezenveen en Almelo. Dit was
wel nodig want bij veel regen veranderde de zandweg in een modderpoel. Een dominee uit Almelo die in die tijd
een dienst in Vriezenveen moest verzorgen, begon zijn preek met een ware tirade op de slechte staat van de

Almeloseweg. Hij had Vriezenveen slechts met moeite kunnen bereiken. Ouderling Bramer begon het verhaal
over de slechte weg te vervelen. Hij stond op en zei tegen de dominee dat men nu eindelijk wel eens Gods woord

wilde  horen  verkondigen.  Waarop  de  dominee  zei:  ‘Dat  komt  straks,  broeder!’  Op  z’n  wandelingen  naar
Vriezenveen zag Smelt dat veel stenen in de sloot belanden. Hij vond dit jammer en beloofde aan de jongens die

aan de Almeloseweg woonden vijf cent per kruiwagen stenen die ze uit de sloot haalden. Toen hij weer eens
langs kwam zag hij een kleine jongen staan huilen. Smelt vroeg hem wat er aan de hand was. Het jongetje zei dat

hij ook flink had meegeholpen maar dat de grote jongens hem niks hadden gegeven. Smelt tastte in z’n vestje en
gaf de jongen een muntstuk. De jongen ging er vlug mee naar zijn moeder. Die schrok want het was een gouden

vijfje. De volgende dag hield de moeder Smelt aan en vroeg of hij zich niet vergist had. Het was toch ‘veels te
veel’. Waarop Smelt zei: ‘Wa’k gieeëven hebbe he’k e gieëven’.

Aangekomen in Vriezenveen ging hij vaak naar de Smeltschuur. Volgens de overlevering had hij de opkamer
omgedoopt tot gelagkamer. Samen met andere oude Rusluie, onder het genot van een borrel, herinnerden ze zich
de verhalen van hun verblijf aan de ‘Newa’ en de reizen naar Rusland. Namelijk hoe ze zich bij een van de eerste
tochten met veel moeite de wolven van het lijf wisten te houden. Enkele geweren behoorden daarom ook tot de
vaste uitrusting. Evenals een oud paard dat achter de wagen liep en wanneer men de wolven met het geweer niet
meer van zich af kon houden werd het  oude paard losgesneden,  ten prooi aan de wolven gegeven zodat de
Rusluie konden ontkomen. Ook zullen ze ongetwijfeld gesproken hebben over de snelle tocht in het jaar 1826.
Jakob Kruys,  Lucas  Brouwer,  Egbert  Engberts  en  Hendrik  Smelt  legden  met  ‘eigene  kales’  de  tocht  af  in
veertien dagen. Men reed dan ook praktisch dag en nacht door. Er werd tweeënzestig keer van paarden gewisseld
en in totaal door negentig steden en dorpen gereisd. Maar niet altijd ging de reis zo voorspoedig. Ook is bekend
van een  pas  getrouwd paar  dat  met  veel  pech  te  kampen had en  met  een  zwaar  gehavende wagen in Sint
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Petersburg aankwam. Normaal  duurde een tocht over land meestal  drie tot  vier  weken. Frits  Smelt  woonde
aanvankelijk in Vriezenveen in een echte Rusluie-buurt. Aan de westzijde van hem stond het ‘rushuis’ van de
familie  Harmsen,  tegenover  café  Bramer  (de  Piep’n).  Nu is  er  een  showroom van  Eshuis  Bouwmaterialen
gevestigd.  Enkele  huizen  verder  naar  het  oosten  woonden  tegenover  elkaar  de  Rusluiefamilies  Kruys  en
Compagjen, daar waar nu de families Roelofs en Dekker wonen.

Frits  Smelt was ongehuwd en woonde later in Almelo, samen met zijn ongetrouwde zuster Gerharda en de
dienstbode Dina Koster uit Wierden. Dina Koster werd in Wierden ook wel ‘Russen Dina’ genoemd. Na het
overlijden van Frits Smelt in het jaar 1912 vertrok de zuster Gerharda samen met de dienstbode Dina Koster naar
haar andere broer Egbert Eduard Smelt in Sint Petersburg. In het jaar 1920 gingen ze echter als een der laatste
Rusluie met de ‘Lingestroom’ terug naar Vriezenveen, vanwege de Russische revolutie. Frits Smelt was de zoon
van Hendrik Smelt, geboren te Vriezenveen op 1 mei 1802 en overleden aldaar op 30 december 1877. Het graf
van  Hendrik  Smelt  en  zijn  vrouw Hendrika  Engberts  bevind  zich  op  het  oude  gedeelte  van  de  Algemene
Begraafplaats te Vriezenveen, op het zogenaamde ‘Riekeluis kaarkhof’. Hier tegenover ligt ook de grafsteen van
de ouders van Hendrik Smelt, namelijk van Egbert (1774-1840) en Hendrika ten Cate (1776-1846). Deze steen is
vermoedelijk  van  de  oude  begraafplaats  rondom de  hervormde  kerk  te  Vriezenveen  overgebracht  naar  de
tegenwoordige Algemene Begraafplaats. Het is bijzonder dat op deze liggende steen ook de namen voorkomen
van Frederik (Frits) Smelt, geboren 1 april  1844 en overleden 20 juli  1912 en van zijn ongetrouwde zuster
Hendrika Janna Smelt, geboren 6 juli 1833 en overleden 20 juni 1910. Beiden overleden te Ambt Almelo zoals
de steen vermeldt. Hoewel ze lange tijd in Almelo woonden wilden ze toch begraven worden in Vriezenveen. De
blinde zuster van Frits Smelt, Gerharda is vermoedelijk overleden in Sint Petersburg want haar naam komt op de
steen niet voor. Dina Koster (1871-1947) uit Wierden kwam nog enkele keren per jaar te voet naar Vriezenveen
om de graven van de familie Smelt te verzorgen en oude bekenden te bezoeken. De schuur van Frits Smelt is
inmiddels aangekocht door ‘Stichting Smeltschuur’ die het oude koetshuis uit het jaar 1843 in oude glorie wil
laten herrijzen.

Vriezenveen in vlammen

De historie van Vriezenveen telt vele grote branden. Reeds op 5 januari 1666 werd het dorp door troepen van de
bisschop te Munster Bernhard von Galen (Bommenberend) geplunderd en in brand gestoken, waarbij een groot
aantal huizen en de kerk in vlammen opgingen. De eerste oktober van het jaar 1814 en nog meer de derde mei
van het jaar 1840, heeft Vriezenveen veel door brand geleden. Op 14 april 1890 woedde weer een hevige brand
waarbij een aantal huizen in de as werden gelegd. Als men in Vriezenveen over de ‘grote brand’ spreekt, dan
denkt men aan die rampzalige dag van 16 mei 1905, waaraan zij, die een groot deel van de plaats in vlammen
zagen opgaan, met huivering en ontzetting terugdenken. Honderd en tien jaar is nu voorbij gegaan sinds de rode
haan van tweehonderd acht en twintig Vriezenveense daken victorie kraaide en de rode gesel als een storm door
het dorp joeg. Zestienhonderd personen werden door deze grote brand dakloos. Van degenen die deze dag der
verschrikking hebben meegemaakt als volwassenen, is met verschillende bejaarde mensen gesproken, het was
niet gemakkelijk hen hierover aan het praten te krijgen. Langzaam maar zeker kwam het verhaal, vaak bij stukjes
en beetjes en zonder overzichtelijk verband.

Op 16 mei werd Vriezenveen door een ramp getroffen. Hendrik Kruys maakte een verslag van wat als de ‘Grote
Brand van Vriezenveen’ de geschiedenis in zou gaan. 

16 mei 1905. Dinsdag namiddag om halfdrie brak hier een hevige brand uit. Begon bij een zekeren J. Gooselink
(aan den oostkant van Frederik Hof). Bij een sterken oostenwind breidde de brand breidde de brand zich snel uit
en was ’s  avonds om zeven uur aan het  kanaal.  De fabriek van Jansen & Tilanus werd met groote moeite
behouden. Op enkele huizen na brandde aan de noordkant der straat alles af. In ’t geheel afgebrand 228 huizen,
en werden ongeveer 1400 personen van het dak beroofd. Er werd geen mensch gewond, vee kwam er ook  niet
om. Vrijdag 19 mei werd het dorp bezocht door H.M. de koningin Wilhelmina met den Prins en gevolg. Zij
kwamen in drie automobiles. De Koningin gaf duizend gulden, de Prins vijfhonderd gulden en Koningin-Moeder
Emma duizend gulden.
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Het was een prachtige zonnige dag, die zestiende mei van het jaar 1905, Zo’n stralende lentedag waarin alles in
de natuur van geluk en levensvolheid scheen te spreken. Niemand had dan ook enig vermoeden van het leed dat
die middag over het vredige dorp zou komen. Tegen de middag begon een zuidoostelijke wind te waaien, die na
de middag geleidelijk in kracht toenam. Het was al wekenlang kurkdroog geweest en de strooien daken van de
boerderijen zouden in die omstandigheden een gewillige prooi van de vlammen vormen. Er wordt verteld dat
iemand, kort na de middagpauze bezorgd gezegd had: ‘Als er bij zo’n wind brand uitbreekt, wat zal er dan van
ons dorp terecht komen.’ Wellicht heeft deze persoon een bang voorgevoel gehad van het dreigende onheil dat
over Vriezenveen zou komen, doch om dertien uur dertig was er nog niets dat hierop leek. 

De stoomfluit van de fabriek van Jansen en Tilanus had de bevolking reeds binnen de poorten geroepen. Nu lag
daar het langgerekte veendorp stil en verlaten. Onregelmatig lagen er de dikwijls slecht gebouwde huizen met
hun houten gevels langs de smalle dorpsstraat. Om ongeveer veertien uur vijfenveertig ontdekten voorbijgangers
het begin van een brand. De aandacht van de mensen werd getrokken door grote rookpluimen die opstegen uit
het woonhuis van timmerman Jannes Goosselink op het Oosteinde. Onmiddellijk werd met vereende krachten
getracht het vuur te doven maar het was te laat want de brand had zich al in alle richtingen verspreid, zodat het
huis een prooi van de vlammen werd. 

De oorzaak van deze brand is tot op heden een diep geheim gebleven. Het moet wel aannemelijk worden geacht
dat achteloosheid de eigenlijke oorzaak is geweest. Het was omstreeks veertien uur toen de eerste vonkenregens
door de verraderlijke wind werden meegevoerd naar  het dichtstbijzijnde strooien dak. Het was alsof bij  het
luiden van de alarmklok de gierende zuidooster nog in sterkte toenam en het klokgelui dat de Vriezenveense
bevolking in staat van paraatheid bracht, trachtte te overstemmen. Ongeveer een half uur later stonden al twintig
huizen in lichter laaie. Losgeslagen van de balken als gloeiende vuurbollen brandden zijden spek spookachtig
boven het Oosteinde en ploften even later neer op andere strooien daken die in een minimum van tijd als fakkels
brandden. 

Schilderij van B. Jaspers Fayer
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Intussen had de bevolking niet stil gezeten. Mannen en vrouwen uit de buurt kwamen met 
emmers water aan en probeerden daarmee de uitslaande vlammen te blussen, het was een hopeloze zaak. De
inmiddels uitgerukte brandweerlieden die zeer snel op de plaats des onheils arriveerden, konden met hun drietal

spuiten ook weinig beginnen tegen deze enorme vuurzee. Nadat eerst water met emmers was aangevoerd in de
langwerpige bak op vier wielen, werd er aan twee dwarsbomen, die aan hefbomen waren verbonden, uit alle

macht door de brandweerlieden gepompt. Doch het straaltje water was niet in staat de enorme vlammenzee te
bedwingen. Spuiten en spuitgasten waren spoedig door een fakkel van vuur omgeven en ze waren genoodzaakte

het  huis  over  te  geven  aan  de  nietsontziende  brand.  Nauwelijks  had  men de spuiten  in  westelijke  richting
verplaatst of er waren alweer een drietal woningen in brand gevlogen. Waar mogelijk werden de branden met

inzet van alle krachten bestreden, doch iedere keer moest men de strijd weer staken omdat de brandspuiten en de
brandweerlieden zelf gevaar liepen. Desondanks werd deze strijd voortgezet. Hoewel de bevolking weinig met

de emmers water kon doen, had zij toch niet lijdelijk toegezien. Bewust van het gevaar dat hen bedreigde waren
overal in het dorp mensen bezig de meubelen en andere waardevolle huishoudelijke zaken naar buiten te slepen,

terwijl ook het vee uit de boerderijen werd gedreven. 

Verschillende dorpelingen raakten door deze plotselinge ramp hun verstand kwijt en wisten niet meer wat zij
deden. Zo stonden mensen wezenloos naar hun brandende huizen te kijken, terwijl er nog wat te redden was.

Toch kon men niet  van een paniekstemming spreken.  Men had vurig gehoopt  de rooms-katholieke kerk  te
kunnen behouden, het mocht echter niet baten. Het dak stond ineens in felle gloed, evenals dat van de pastorie

erachter. Er bleven alleen de zwart geblakerde muren van deze gebouwen over. Het vuur had inmiddels een
reeks huizen over een afstand van ruim een kilometer in één grote vlammenzee omgetoverd. Bij het marktplein

werd opnieuw alles op alles gezet om zoveel mogelijk te behouden. Het dak van een koperslagerswinkel, die
achter het post- en telegraafkantoor stond, werd beklommen en men deed wat men kon om dit gebouw nat te

houden. Men vreesde dat als de brand het post- en telegraafgebouw zou bereiken – dat steviger gebouwd was –
meer voedsel aan de vlammen zou worden gegeven en het vuur (de weg maakte een flauwe bocht) zou overslaan

op het huis van de logementhouder Ter Brake en de daarnaast gelegen woning van de notaris. Deze pogingen
werden met succes bekroond.

Tot grote schrik van de spuitgasten sloeg het vuur nu over naar de gereformeerde kerk. Helaas moest men ook

deze kerk tenslotte prijsgeven. Toen daarna ook enige huizen vlam hadden gevat, scheen het vuur niet meer te
stuiten. Toch gaf men de moed niet op en overal waar wat ruimte was tussen de gebouwen bond men de strijd

weer aan, voortdurend moest men retireren (terugtrekken). Zeer opmerkelijk is het geweest dat sommige huizen,
die als het ware in de vuurlinie stonden, behouden zijn gebleven. Een voorbeeld is de Middenschool, welke naast

het  gemeentehuis  stond.  Het  gemeentehuis  brandde  geheel  uit.  De  kluis  uit  het  gemeentehuis  bleef  echter
ongeschonden, een week na de brand kwamen de registers van de burgerlijke stand en een deel van het archief

ongeschonden tevoorschijn. 

Omstreeks  zestien  uur  had  de  brand  reeds  meer  dan  de  helft  van  de  boerderijen  en  woningen  die  aan  de
noordkant van de Dorpsstraat waren gebouwd weggevaagd. Men was ongerust of ook de fabriek van Jansen en

Tilanus door het vuur zou worden vernietigd. Daardoor zou een groot deel van de bewoners werkloos worden en
zou de ramp nog groter worden. Om zeventien uur had de vlammenzee al een gebouw in de onmiddellijke

omgeving van de fabriek aangetast. De gealarmeerde brandweer uit Almelo kwam om die tijd opdagen en koos
onmiddellijk positie bij de fabriek. Daardoor was het mogelijk het vuur met vijf spuiten te bestrijden. De zoons

van Tilanius namen deel aan het bluswerk. Met uiterste inspanning mocht het lukken de brand hier te stuiten,
zodat de fabriek gespaard bleef. 

Opnieuw had  het  vuur  een  reeks  huizen  over  een  lengte  van  vier  kilometer  gevonden  en  daar  sloegen  de

vlammen hoog op. Door de invallende duisternis werd de verbijstering nog groter. Het waren onbeschrijflijke
uren van angst, vooral voor diegenen die aan de zuidzijde van de Dorpsstraat woonden. Want als de wind zou

draaien  liepen  ook deze  huizen  ernstig  gevaar.  De  gehele  nacht  sloegen  nog op  verschillende  plaatsen  de
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vlammen weer uit,  waar men het  vuur meende bedwongen te hebben. De volgende morgen kwam er enige

ontspanning aangezien het vuur vrijwel op alle plaatsen was gedoofd en men de ramp kon overzien. Die was
echter groter dan men had kunnen vermoedden. 

De schade werd geschat op vijf en zeventigduizend gulden, hetgeen voor die tijd een enorm bedrag was. Er zijn

gelukkig geen persoonlijke ongelukken gebeurd en daar zijn de Vriezenveners nog dankbaar voor. Ook het vee
bleef gespaard, behalve een veulen dat zich halsstarrig verzette, het vond de dood in de vuurzee. Zelfs van de

vele ooievaars was er niet één omgekomen, hoewel ze gedurende de branden vol angst om en boven hun nesten
hadden gevlogen.

Op de avond van de zestiende mei van het jaar 1905 stonden meer dan driehonderd gezinnen met wat zij van hun

inboedel hadden kunnen redden op straat. Niemand behoefde echter de nacht in de open lucht door te brengen.
De huizen aan de zuidzijde van de Dorpsstraat waren gespaard gebleven en daar gingen de deuren wagenwijd

open om de getroffen  dorpelingen liefdevol  op te nemen. Sommige gezinnen hadden zelfs dagen  achtereen
twintig of zelfs dertig personen te eten.

Genietroepen waren in allerijl  naar Vriezenveen gekomen en brachten honderdzestien tenten die zij opzetten

tussen de verkoolde resten van de woningen. Daarin werden zij die elders geen onderdak hadden gevonden de
eerste dagen gehuisvest. Direct na de ramp vormde zich in het dorp een comité met het doel de slachtoffers van

de ramp te steunen. In de oproep aan de bevolking: 

Behalve  225  particuliere  woningen  zijn  de  rooms-katholieke  kerk  en  de  gereformeerde  kerk,  benevens  het
gemeentehuis  in  de  vlammen  opgegaan,  ongeveer  zestienhonderd  personen  zijn  van  dak  beroofd.  De
hoegrootheid  en  het  geldelijk  nadeel  te  overzien  is  vooralsnog niet  mogelijk,  zeer  veel  zal  er  echter  voor
ondersteuning nodig zijn. Ondergeteekenden, die zich heden tot eene commissie hebben gevormd, durven dan
ook met volle gerustheid een beroep te doen op de algemeene liefdadigheid en zullen gaarne gelden in ontvangst
nemen.

Ook overal elders hadden de mensen zich aan het werk gezet, om te helpen waar men maar kon. In Amsterdam

werd  een  comité opgericht  voor hulpverlening bestaande uit   prof.  dr.  I.K.A.  Wertheim Salomonson, dr.  J.
Beltman,  A.J.  Hoogenkamp,  L.  ter  Brake,  W.  ter  Weel.  Te  Rotterdam  en  ’s  Gravenhage  werden

liefdadigheidsvoorstellingen gegeven ten bate van de slachtoffers te Vriezenveen. Vriezenveners overal in den
vreemde verspreid, organiseerden ogenblikkelijk na het bekend worden van de ramp hulpacties, waardoor van

alle kanten het geld binnenstroomde. Ook de Vriezenveense kolonie van handelslieden in Sint Petersburg lieten
zich niet  onbetuigd.  Zij  sloegen  de handen ineen  en maakten  grote  geldbedragen  over  ten behoeve van  de

getroffenen in hun moederland. De verkoop van foto’s van de grote brand werd in Rusland een groot succes.
Niet  alle  Rusluie  maar  ook  de  Russen  zelf  offerden  graag  hiervoor  hun  geld.  In  totaal  werd  door  deze

geldinzamelingen een bedrag bijeen gebracht van ruim zeventigduizend gulden. De getroffenen die hun huizen
niet of te laag verzekerd hadden ontvingen een deel van deze opbrengst.

De dag na de grote brand reed al een grote vrachtwagen van de firma Jansen en Tilanus door het dorp en men
deelde dekens uit.  Op diezelfde dag bezocht de Commissaris der  Koningin,  jonkheer  Lycklama à Nyeholt
Vriezenveen om zich op de hoogte te stellen van de omvang van de ramp. Ook de jonge koningin Wilhelmina
was diep getroffen door deze grote ramp. Het was nog maar drie dagen na de grote ramp dat hare majesteit
vergezeld van prins Hendrik naar Vriezenveen kwam om persoonlijk de omvang van de ramp in ogenschouw te
nemen. Ze wilde zich vergewissen van de maatregelen welke voor het onderdak brengen der slachtoffers waren 
genomen. Het was tegen dertien uur dertig toen het hoge gezelschap in het Westeinde arriveerde en door de

burgemeester Bouwmeester werd verwelkomd. Nadat ten huize van het hoofd van de gemeente de lunch was
gebruikt, wandelde het hoge bezoek in gezelschap van de burgemeester en raadslid De Lange langs een deel van

de verbrande woningen, daar waar ook de genietroepen hun tenten hadden opgezet om de daklozen tijdelijk
onder  te  brengen.  Onderweg wendde  de  jonge  vorstin  zich  tot  het  raadslid  en  vroeg  hoe  Vriezenveen  een

dergelijke ramp te boven zou kunnen komen. Het antwoord was: ‘Waar Uwe Majesteit zo goed is voorgegaan
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zal  dit  voorbeeld  zeker  navolging  vinden.’  ‘Daaraan  twijfel  ik  niet’,  vervolgde  de  koningin.  ‘De  bekende

milddadigheid der Twentenaren geeft daartoe alle hoop’. Voor iedereen had de vorstin een opbeurend woord en
een medelevend gebaar. Zelfs ging ze een van de tenten binnen waar ze de bewoners belangstellend vroeg hoe

het tentleven beviel en wat men van de inboedel had gered. Na een bezoek aan de fabriek vervolgde het hoge
gezelschap met een viertal auto’s – een bezienswaardigheid in die dagen – de tocht langs de geblakerde muren

van de woningen. Zeer getroffen was de bevolking toen men hoorde dat de koningin een gift van duizend gulden
voor de slachtoffers beschikbaar had gesteld en prins Hendrik nog vijfhonderd gulden bovendien. 

Dit vorstelijk bezoek was een stimulans voor veel dorpsgenoten om de handen aan de troffel te slaan en met de

opbouw te beginnen. Maar eerst zouden duizenden en nog eens duizenden belangstellenden en nieuwsgierigen,
die de ‘broandkiekers’ werden genoemd, naar het getroffen dorp stromen. Deze toeristenstroom was zeer tegen

de zin van de dorpelingen die aan deze belangstelling niet  de minste behoefte  hadden.  De stoombootdienst
Zwolle-Almelo had voor deze nieuwsgierigen speciale diensten gearrangeerd. 21 mei was wel de drukste dag,

men schatte het aantal belangstellenden op die dag op minstens vijftigduizend. Kooplieden hadden hun stalletjes
naast de puinhopen en de legertenten opgeslagen en maakten goede winsten. Totdat, door de afwezigheid van de

burgemeester,  wethouder Aman de veldwachter  erop af stuurde. In  de raadsvergadering na de ramp dreigde
hierover een ruzie te ontstaan. Die werd echter snel bijgelegd toen de opbouw van het dorp aan de orde kwam.

Het  waren  echter  niet  alleen  de  kooplieden  bij  de  stalletjes  die  goede  zaken  deden.  Er  waren  zelfs

margarinefabrikanten die foto’s van de grote brand bij hun artikelen verpakten, waardoor aan deze ramp nog
meer ruchtbaarheid werd gegeven. Het bezoek van de tienduizenden belangstellenden had ook z’n goede kanten.

Vriezenveen, dat altijd nog afgezonderd had geleefd, zag plotseling de schijnwerpers van de publiciteit op zich
gericht waardoor het isolement werd verbroken. Na die tijd kwam er veel meer contact met de buitenwereld wat

het dorp zeker ten goede is gekomen Bij de herbouw van het dorp deden dan ook veel vreemde werklieden hun
intrede in het dorp, waardoor het niet altijd even rustig bleef, zodat er zo nu en dan een fikse ruzie kon ontstaan.

Toch vond de herbouw van Vriezenveens verwoeste boerderijen en woningen gestage voortgang, zodat reeds
drie weken na de ramp de eerste herbouwde woning weer onder de kap was.

In  het  tegenwoordige  Vriezenveen  herinnert  weinig  meer  aan  die  grote  brand  van  het  jaar  1905.  Met  de

uitvoering van de ruilverkaveling zijn veel boerderijen gesloopt die na de ramp werden opgebouwd, verbouwd of
kregen  een  andere  bestemming.  Wie  zich  in  deze  geblakerde  bladzijde  van  het  geschiedenisboek  van

Vriezenveen wil verdiepen kan in de Oudheidkamer terecht waar enkele expositietafels de herinnering aan deze
verschrikkelijk ramp levendig houden. Verder zijn er nog enkele gevelstenen in huizen en gebouwen die aan die

tijd doen terug doen denken. Op een van deze stenen staat te lezen: ’16 mei 1905 brandde dit perceel af. Het
behoorde tot de 228 percelen, die binnen drie uur tijds totaal vernield werden.’ Nu, honderd jaren na die grote

brand is Vriezenveen een welvarende gemeente geworden. Veel van die boerderijen die na de brand werden
herbouwd, zijn niet meer door boeren bewoond. Zij betrokken een moderne boerderij in het nieuwe verkavelde

gebied en zij varen er wel bij. 

Het hoogtepunt van de handelsbetrekkingen lag tussen de jaren 1850 en 1870. Enkele Vriezenveners maakten
een  uitzonderlijke  carrière  in  Rusland. Jan  Hoek en Jan  Gerritsen  Servijs werden  hofleveranciers en Wicher

Berkhoff klom van  boeren-  en  kasteleinszoon  op  tot  chef  van  de  marinewerven  in  St.  Petersburg  om  het
vervolgens tot admiraal te brengen. Ook Vriezenveense vrouwen wisten carrière te maken, zoals Aaltje van den

Bosch die rond 1800 in de Russisch hoofdstad een naaischool oprichtte. De school stond zo hoog in aanzien dat
tsaar Paul en zijn gemalin hem enkele malen met een bezoek vereerden. 

In de loop der tijd werden er door de verschillende Vriezenveense compagnieën zelfs handelshuizen en winkels
gesticht aan de Nevski Prospekt en de Gostinny Dwor.
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De Rusluie

In de twaalfde en dertiende eeuw nam in heel West-Europa de bevolking explosief toe, waardoor de behoefte aan
grond om voedsel te verbouwen en woongemeenschappen te stichten toenam. Vanaf die periode werd een begin
gemaakt met de ontwatering, ontginning en inpoldering van moerassige gronden. In ons land waren het vooral de
Hollanders  en de Friezen die in groepsverband werkten en de broek- en veenlanden ontgonnen.  Met uiterst
primitieve  middelen  moesten  deze  kolonisten  de  grond  voor  landbouw  geschikt  maken.  Op  verschillende
plaatsen ontstonden hierdoor ontginningskolonies. Eén van die kolonies was Vriezenveen, even ten noorden van
Almelo. Waar de eerste bewoners van Vriezenveen ruim zeshondervijftig jaar geleden precies vandaan kwamen,
is  niet  helemaal  duidelijk.  Volgens  een  akte  uit  het  rijksarchief  in  Zwolle  vestigden  zich  in  het  jaar  1323
ongeveer twintig gezinnen van Hollandse kolonisten in Almelervene,  een gebied dat  het  huidige Almelo en
Vriezenveen bestreek. Almelervene werd bestuurd door de heren van Almelo, dat destijds een zelfstandig gebied
was tussen Twente en Salland. Deze landsheren sloten overeenkomsten met de kolonisten en verleenden hun
privileges ter bevordering van de ontginningen. De heren van Almelo waren grootgrondbezitters in dienst van de
bisschop van Utrecht.  Ze  hadden zich vanuit  hun positie  van horige  opgewerkt  en  waren  beleend met  een
Heerlijkheid, eerst door de bisschop, later door de Staten van Overijssel. De heren van Almelo oefenden in het
hun toegewezen  gebied  de  soevereiniteit  (het  hoogste  gezag  dragend)  uit  volgens  erfelijk  gezag;  zij  waren
verantwoordelijk voor de rechtspraak, de wetgeving en de uitvoering daarvan.

De eerste Hollandse kolonisten kregen al vroeg in de veertiende eeuw versterking van de Friezen, die op de
vlucht waren geslagen voor de overstromingen en de oorlogen tussen de Schieringers en de Vetkopers, twee
partijen van ‘onbestemde samenhang’,  die van de veertiende tot in de zestiende eeuw Friesland in staat van
voortdurende  burgeroorlog  hielden.  En  het  zijn  volgens  de  Vriezenveners  deze  ‘Vrije  Vrezen’,  die  hun
voorvaderen waren.  Sommige plaatselijk amateurhistorici  menen dat  het  hier  om Westfriezen ging,  anderen
denken aan Oostfriezen. Deze laatsten zouden in Oostfriesland van Vlaamse kolonisten geleerd hebben hoe ze
vlas moesten verbouwen op drassige grond. Voor beide opvattingen valt iets te zeggen als we uitgaan van de
specifieke Vriezenveense taal: het Vjèèns. Het Vjèèns heeft niets gemeen met het Twentse dialect maar wel met
het dialect dat in Oostfriesland gesproken wordt. Er zijn echter ook woorden die rechtstreeks afkomstig lijken uit
het westfries. Het Vjèèns is een spreektaal die zich tot op de dag van vandaag gehandhaafd heeft. Ook tijdens
hun jarenlange verblijf in Rusland zouden de Rusluie onder elkaar deze taal van hun dorp blijven spreken, terwijl
hun kennis van de Nederlandse taal al snel vervaagde. 

De eerste bewoners van Almelervene, het tegenwoordige Vriezenveen, kwamen terecht in een geheimzinnige,
woeste moerassige veenstreek vol poelen en plassen, heidevelden en oerbossen. Voordat de kolonisten er zich
vestigden had geen mens er waarschijnlijk ooit een voet gezet. De omgeving van Vriezenveen is op sommige
plaatsen  ook nu  nog zeer  mysterieus,  vooral  in  de  herfst  als  de  ochtendnevel  over  de  heidevelden  en  het
kreupelhout ligt, en de dode berkenbossen van de Engbertsdijkvenen weerspiegelen in het zwarte veenwater.
Men vindt er restanten van heidense grafheuvels, en het is een gebied waar lange tijd vormen van bijgeloof
heersten. Een oude sage vertelt dat de eerste bewoners van Vriezenveen Friese heksen waren, die, uit Friesland
verdreven,  toestemming van de heren van Almelo kregen om zich ten noorden van Almelo te vestigen.  Zij
zouden de eerste nederzetting gesticht hebben. Van deze sage is de naam ‘t Haksenvjenne’ overgebleven, een
bijnaam die  vroeger  voor Vriezenveen  werd  gebruikt.  In  het  jaar  1364 verleende de  Heer  van Almelo aan
Vriezenveen  dorpsrechten,  wat  onder  meer  inhield  dat  de  dorpelingen  zelf  hun  geestelijk  leider  en  schout
mochten kiezen.

184



Het vertrek van Jacob Zacharia Ursinus Kruys met zijn drie metgezellen. Schilderij van B. Jaspers Fayer.

De Vriezenveense geschiedenis is zo uniek omdat de gemeente contact  legde met Rusland en jarenlang een
hechte band met de Russische hoofdstad Sint Petersburg onderhield. De eerste Vriezenveners die naar Rusland
reisden, vertrokken tussen 1720 en 1730 en waren handwerkslieden en wevers van beroep. Rond 1740 volgden
steeds meer Vriezenveners hun voorbeeld maar het waren nu handelaren die in het tsarenrijk een bestaan wilden
opbouwen.  De  Vriezenveense  kooplieden  vormden  ook  voor  de  handel  op  Rusland  compagnieschappen,
waarvan zoals eerder werd vermeld, de eerste leden familie van elkaar waren.

Het is niet duidelijk op welke manier de eerste Vriezenveners naar Sint Petersburg reisden. Het kan zijn dat zij
vanaf Terschelling of Lübeck met  een schip reisden, het is ook mogelijk dat zij de hele reis over land aflegden.
De latere Vriezenveners reisden in ieder geval per huifkar via de route Osnabrück, Braunschweig, Brandenburg,
Berlijn, Koningsberg, Memel, Riga, Narva, Sint Petersburg. Men deed gemiddeld drie weken over deze tocht. 

De eerste tijd reisden de Vriezenveners met hun goederen heen en weer en vonden zij onderdak in logementen.
Later vond men het noodzakelijk om permanent ter plekke te zijn en kocht men winkelpanden, onder andere in
de  Gostiny  voor  aan  de  Nevski  Prospekt,  en  woningen  waarin  iedereen  gehuisvest  was  die  bij  de  firma
werkte. Het hele gezin verhuisde nu met het gezinshoofd mee van Vriezenveen naar de Russische hoofdstad.
Toch bleef men regelmatig tussen Vriezenveen en de stad St. Petersburg heen en weer reizen. Tussen 1775 en
1790 begon men in groten getale van Vriezenveen naar Rusland te reizen. De nieuw aangekomen, vaak jongens
van een jaar of elf, werden als personeelsleden in de verschillende firma's opgenomen. De meest geschikten
werden na een tiental jaren als firmant aangesteld.
In de loop der jaren hebben een paar honderd Vriezenveners in Rusland gewoond. De Vriezenveners vormden
daar een hechte gemeenschap door de gemeenschappelijke groepsbelangen, de gecombineerde reizen, het geloof
en de onderlinge familiebanden. Het was echter wel zo dat de meeste Vriezenveners op latere leeftijd definitief
naar  hun  geboortedorp  terugkeerden.  Ze  konden  daar  hun  laatste  levensdagen  slijten  en  genieten  van  de
verworven rijkdom in prachtige villa's die zij voor zichzelf en hun familie hadden laten bouwen. 

De belangrijkste handelswaar was textiel maar men dreef ook handel in wijn, tabak, thee, cacao en bloemen. De
Vriezenveense firma's hadden niet alleen winkelpanden die in de Gostiny daar waren gevestigd; Ten Cate & Co
bezat op de hoek van de Nevski Prospekt en de Velikaja Morskaja Oelitsa een sigarenzaak, die zo goed bekend
stond dat de tsaren Alexander II en III er persoonlijk hun sigaren kwamen halen. 
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Hendrik Kruijs was op de Velikaja Morskaja eigenaar van het handelshuis 'Java' waar koffie,  thee, cacao en
Delfts aardewerk werden verkocht. Kruijs was naast winkeleigenaar ook vertegenwoordiger voor Blookers cacao
en reisde hiervoor duizenden kilometers door Europees Rusland om deze voor de Russen onbekende kostbare
waar te verkopen. De gebroeders Egberts en Co mochten ook het Russische hof onder hun cliëntèle rekenen. Zo
leverden zij aan tsaar Alexander II fijn tafellinnen, waarvan enkele monsters, bewaard zijn gebleven en in het
museum aanwezig zijn. 

Het hoogtepunt van de handelsbetrekkingen lag tussen de jaren 1850 en 1870. Enkele Vriezenveners maakten
een  uitzonderlijke  carrière  in  Rusland. Jan  Hoek en Jan  Gerritsen  Servijs werden  hofleveranciers en Wicher
Berkhoff klom van  boeren-  en  kasteleinszoon op  tot  chef  van  de  marinewerven  in  Sint  Petersburg  om het
vervolgens tot admiraal te brengen. Ook Vriezenveense vrouwen wisten carrière te maken, zoals Aaltje van den
Bosch die rond 1800 in de Russisch hoofdstad een naaischool oprichtte. De school stond zo hoog in aanzien dat
tsaar  Paul  en  zijn  gemalin  hem  enkele  malen  met  een  bezoek  vereerden. 

De laatste jaren van de negentiende eeuw was een economisch moeilijke periode voor de Vriezenveense kooplui
in Sint Petersburg. Verschillende Vriezenveense zaken moesten worden gesloten. Het definitieve einde kwam
met het uitbreken van de revolutie in 1917. De zaken werden genationaliseerd en de laatste 'Rusluie' moesten
naar  hun  dorp  terugkeren.

De Vriezenveners  waren  niet  de eerste  Nederlanders  die met  Rusland  in  contact  kwamen.  Vele  waren  hen
voorgegaan en enkelen hadden in Sint Petersburg een Nederlandse Hervormde Gemeente gesticht en voor een
kerkgebouw  gezorgd.  Zodra  de  Vriezenveense  kooplieden  niet  meer  direct  na  gedane  zaken  naar  hun
geboortedorp terugkeerden maar in Sint Petersburg bleven overwinteren, werden zij lid van de hervormde kerk.
Vanaf 1769 namen de Vriezenveners een steeds belangrijker plaats in de kerkgemeenschap en tussen 1850 en
1890  was  hun  aanwezigheid  zo  prominent  dat  men  van  'de  kerk  der  Vriezenveners'  sprak. 

In 1830 besloot de steeds groter wordende hervormde gemeente tot de bouw van een nieuwe kerk aan de Nevski
Prospekt. Vier jaar later was de bouw voltooid en werd de kerk ingewijd in tegenwoordigheid van prins Willem
van Oranje,  de latere koning Willem II,  en zijn zonen, waaronder de latere koning Willem III.  Het gebouw
bestond uit een middenstuk, de eigenlijke kerk, met aan weerszijden een aangebouwde vleugel van elk ongeveer
vijfendertig meter lang waarin zich zakenpanden zoals een wijnkelder, een sigarenwinkel, een bloemenzaak en
textielwinkels  maar  ook  woonruimten  bevonden. Tegenwoordig  is  er  een  bibliotheek  in  het  voormalige
kerkgebouw gevestigd. 

Een arm, ellendig volk uit Vriesland’s oudste loten
koos dit rampzalig oord.   
Een land dat nimmer kruid noch wortel had geschoten 
wierd door hun opgespoord.

Hun onvermoeibre vlijt hervormde wijde plassen
in vrucht’bre akkers land.    
Zij sloegen hutten op in ’t midden der moerassen
en rezen dus in stand.

Mij dunkt, ik zie nog hunne eerste wijken,
bij honderd in getal,
met schop en spaa te werk, ze maakten zuidwaarts dijken
en oostwaarts Paterswal. 

Jan Kruys (1767-1830), uit het epos in dichtvorm, over de eerste bewoners van het Vjenne.

De eerste  Vriezenveense  nederzetting  in  de  veertiende  eeuw lag in  de omgeving  van  de  Oudeweg,  bij  het
inmiddels gedempte riviertje de Aa. Midden in het gebied van moerassen en oerbossen stond het klooster van
Sibculo. De paters hadden zelf de paterswal gegraven, een dijk die nog steeds bestaat, en die Vriezenveen met
Sibculo verbond.  De Vriezenveners  voorzagen hun kloosterburen  van turf.  Ze  groeven  het  hoogveen  af  en
verbouwden op de dalgronden granen en vlas. Vriezenveen kreeg de typische vorm van een straat- of dijkdorp,
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een langgerekt dorp langs een weg of een dijk, waarachter in smalle stroken de ontgonnen percelen liggen. Uit
opgravingen  tijdens  de  ruilverkavelingwerkzaamheden  die  in  het  jaar  1954 begonnen,  blijkt  dat  dit  oudste
Vriezenveen aan het eind van de vijftiende eeuw verplaatst is naar de hooggelegen Buterweg. Een reden van die
verplaatsing kan geweest zijn dat men in natte jaargetijden steeds te kampen had met water en daarom een hoger
gelegen gebied opzocht. Er zijn nog steeds sporen die wijzen op de oude nederzetting aan de Buterweg. Tussen
het gras liggen de resten van het oude kerkhof en zijn de vier grote platte stenen zichtbaar waarop de kerktoren
gefundeerd was. De eerste bewoners van Almelervene hebben dus ongeveer twee eeuwen op de drassige grond
in de buurt van de Oudeweg geleefd. Aan de tweede nederzetting aan de Buterweg kwam in het jaar 1666 een
abrupt einde. De wrede en oorlogszuchtige bisschop te Munster, Christoffel Bernhard von Galen, alias Bommen
Berend viel in het jaar 1665 Overijssel binnen en bezette Enschede, Oldenzaal en Ootmarsum. 

Von  Galen  werd  Bommen  Berend  genoemd  vanwege  zijn  voorkeur  voor  grove  middelen  om het  volk  tot
gehoorzaamheid te dwingen. Bommen Berend deed herhaaldelijk invallen in ons land onder het voorwendsel dat
hij  zijn  oude rechten  op  de  Heerlijkheid  Borculo  opeiste.  De werkelijke  reden  van  zijn  invallen  waren  de
geografische ligging ten opzichte van zijn eigen gebied en zijn wens Twente ‘terug te bombarderen’ naar het
katholicisme. Alle dorpen en steden die sinds het begin van de zeventiende eeuw overwegend protestants waren
geworden, werden met harde hand door de bisschop tot de roomse kerk herbekeerd. Daardoor beleefde Twente
een heropleving van het katholieke geloof, die in het jaar 2005 nog zichtbaar aanwezig is, met uitzondering van
het eigenzinnige Vriezenveen dat zijn koppigheid met kanonnenvuur moest bekopen. Eind december van het jaar
1665 rukte het leger van de bisschop op en kwam het gevaar van een aanval dichterbij. 

Het moeras rondom het Vjenne had de inwoners tot dan toe goed beschermd maar begin januari 1666 had het
stevig gevroren en het leger van de bisschop trok over het ijs. De vierhonderd Staatse soldaten die Vriezenveen
moesten verdedigen, konden de troepen van Bommen Berend niet staande houden. ‘Vijftienhonderd man te voer
en te peerde, in vijf esquadrons overvielen den vijfde januari ’s morgens vroeg het dorp Vriezenveen.’ De kerk
en de boerderijen gingen in vlammen op, het vee werd het veen in gedreven om het uit handen van de vijand te
houden, de voedselvoorraden werden door het leger van de bisschop geplunderd. Het dorp werd volkomen met
de  grond  gelijk  gemaakt  en  er  waren  veel  slachtoffers  te  betreuren.  Voor  de  tweede  keer  verhuisden  de
Vjenneboeren noordwaarts en voor de derde keer bouwden ze een nederzetting, weer op een stuk hoger gelegen
grond, aan de huidige Dorpsstraat. Aan het eind van de zeventiende eeuw was de hele volksverhuizing voltooid
en ditmaal had Vriezenveen zijn definitieve plek gekregen.

Langs de hoge veengronden waar de Vriezenveners zich voor de derde en laatste keer vestigden, werd een weg
aangelegd. Ook als u nu in Vriezenveen door de Dorpsstraat rijdt, valt onmiddellijk iets eigenaardigs op: alle
huizen staan  schuin  ten  opzichte  van  de  weg.  Het  is  alsof  de  weg scheef  door  het  dorp  is  getrokken.  Dit
verschijnsel is een gevolg van de verdeling van de akkers. De grond in Vriezenveen was verdeeld in hoeven.
Elke hoeve bestond uit zestien naast elkaar gelegen akkers en elke akker was zeven meter breed, met ‘recht van
opstrek’.  Dit  betekende dat  het  stuk land eindeloos in  de lengte  uitgebreid  kon worden,  hiervoor  was geen
beperking opgelegd. De nederzetting bestond oorspronkelijk uit veertig hoeven, een hoeve had een breedte van
honderdtwaalf meter. De totale breedte van de nederzetting was dus ongeveer vijfenveertighonderd meter, ruimte
genoeg om een hoeve te bouwen. Later werd dit steeds moeilijker want door de vererving van de grond werden
de akkers in de lengte opgedeeld, waardoor de stroken smaller en smaller werden en er steeds minder ruimte
kwam om een boerderij in de volle breedte neer te zetten. Uiteindelijk bouwde men de boerderijen dus schuin in
de richting van de landerijen en kwamen ze scheef ten opzichte van de weg te staan. Per hoeve moest elk jaar op
Sint  Maarten (11 november) één emmer boter – naar Zwolse maat – als pacht worden betaald op het Huis te
Almelo. Eeuwenlang probeerden de Vriezenveners zich zonder succes van de boterpacht te ontdoen en steeds
opnieuw  was  dit  de  oorzaak  van  twisten  tussen  de  Vjennelui  en  de  Almelose  heren.  De  boterpacht  werd
berekend naar de breedte van het stuk land. Door het recht van opstrek waren de akkers van de Vriezenveners
soms slechts zeven meter breed en zes kilometer lang! De heren van Almelo probeerden hun regels te wijzigen
zodat ook de lengte van de akker van invloed zou zijn op de pachtprijs maar dit was tevergeefs. Het leveren van
boter werd uiteindelijk vervangen door het betalen van botergeld, een gebruik dat tot ver in de negentiende eeuw
bleef bestaan.

De vroege Vriezenveners waren in de eerste plaats boeren. Ze verbouwden vlas, tarwe, rogge en boekweit op de
karige grond, hadden en kleine veestapel en hielden bijen, die een belangrijke nevenbron van inkomsten waren.
De  turfhandel  was  niet  onbelangrijk  maar  werd  beperkt  door  de  geringe  transportmogelijkheden.  In  platte
schuiten werd deze brandstof tot aan Almelo en omstreken gebracht. Volgens het Van de Aa’s ‘Aardrijkskundig
Woordenboek’ uit het jaar 1847 ‘bezit de Gemeente Vriezenveen in harer uitgestrekte veenen onberekenbare
rijkdommen, waarvan zij volstrekt geen nut kan hebben omdat de gelegenheid om turf te verzenden ontbreekt.’
De toenemende bevolking kon met deze middelen met moeite een bestaan bijeenscharrelen en de armoedige
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omstandigheden dwongen hen daarnaast op bescheiden schaal handel te voeren. In de winter en in het vroege
voorjaar  reisden de  boeren  noodgedwongen met  een  mars   (rugkorf)  door het  land  om lijnzaad,  olie  en in
huisnijverheid geweven linnen te verkopen. Ze maakten gebruik van de Hanzeroute door de Duitse deelstaten
maar  ook gingen  ze  naar  Holland,  met  name  naar  Amsterdam.  Amsterdam had zich  meer  en  meer  op  de
internationale handel gericht,  terwijl  het  oosten van het  land zich er  langzamerhand van afgekeerd  had.  De
Vriezenveners betrokken in Amsterdam logementen zoals De Bijenkorf op de Nieuwedijk, waar handelaren en
zeelieden bijeenkwamen om te onderhandelen en het  laatste nieuws uit te wisselen. Ze lieten er hun linnen
bleken en gingen vanaf het IJ  regelmatig scheep naar verre bestemmingen,  zoals Spanje,  Portugal,  Italië  en
West-Indië.

Gaandeweg werd de linnenhandel  steeds belangrijker.  Naast  het  vak van linnenkoopman bestond er  ook de
mogelijkheid zich te  bekwamen in het  vak van wever.  Toen er  aan  het  eind van de zeventiende eeuw een
overschot aan wevers ontstond, trok ook deze groep de grenzen over om hun diensten elders aan te bieden. Toen
het  in  het  huisnijverheid  geweven  linnen  niet  meer  aan  de  vraag  kon  voldoen,  werden  kleine  Almelose
fabrikanten de voornaamste producenten en leveranciers. De Vriezenveense handelaren namen het in commissie
mee: de helft van de winst was voor hen. Er waren er ook die voor eigen rekening bleven werken. 

Meestal vormden ze een bescheiden compagnonschap waar behalve de reizigers ook thuisblijvers een aandeel in
hadden. Op hun tochten bleven ze niet altijd in eigen land, ze overschreden de grenzen. Vooral Oost-Friesland,
Oldenburg en de Duitse Oostzeekust waren populair handelsgebied. Ook bezocht men de oude centra van de
Hanzehandel: Bergen in Noorwegen, Kopenhagen en Riga. Een Deventer Calender of Schrijfalmanak, die de
aankomst- en vertrektijden van postkoetsen en trekschuiten vermeldde, deed daarbij dienst als reisgids. 

De meesten reisden alleen of in gezelschap van een compagnon.  Een ‘Schoutengerigt’  uit het  begin van de
achttiende eeuw vermeldt dat sommige reizende handelaren nooit meer terug kwamen. Ze verbleven in vreemde
landen of waren spoorloos verdwenen. De familie wachtte dan gelaten enige maanden op de terugkeer van man,
zoon of  broer  en gaf  ten slotte  de hoop op: beroofd,  vermoord of  door een korte,  hevige  ziekte getroffen,
veronderstelde men. De naam van de ongelukkige werd bijgeschreven in het Kerkboek. Lang voor het tijdperk
van Peter de Grote en de stichting van Sint Petersburg bestonden er al handelsbetrekkingen tussen Holland en
Rusland.  De  eerste  stad  die  in  relatie  tot  de  Hollandse,  en  vooral  de  Vlaamse  handel  genoemd  wordt  is
Novgorod. De stad was net als Pskov in de dertiende eeuw een belangrijke stapelplaats van de Hanze. Moskou
nam deze handelspositie in de vijftiende eeuw over. In 1578, ten tijde van Ivan de Verschrikkelijke, verschenen
al Hollandse schepen aan de rivier Dwina. In de zeventiende eeuw waren in zowel Moskou als Archangelsk
Hollandse  handelshuizen  gevestigd.  In  beide  steden  woonden  zoveel  Hollanders,  dat  ze  er  een  eigen  kerk
gesticht hadden.

Ook in de provinciesteden als Jaroslevl, Wologda en Novgorod kwamen namen van Nederlanders voor. Tsaar
Fedorovitsj, de eerste Romanov die in het jaar 1613 op de troon kwam, deed in het jaar 1635 een poging om
buitenlanders met verschillende beroepen aan te trekken als leermeesters en instructeurs. Onder de Hollanders
die aan deze oproep gevolg gaven bevonden zich architecten en ingenieurs, dokters en apothekers. In het jaar
1618 waren  er  van  de  drieënveertig  aangekomen  schepen  dertig  van  Hollandse  nationaliteit.  Zwaarbeladen
schepen  voerden  pelzen,  juchtleder,  hennep,  vlas,  potas  (kaliumcarbonaat,  kalium:  zilverkleurig  metaal,
carbonaat: koolzuurzout), masten en hout uit Rusland weg. Ze brachten uit Amsterdam, Londen, Hamburg en
Bremen Franse wijnen, Hollands bier, specerijen, geweven stoffen van zijde, kemelhaar (kemel: kameel), wol,
katoen en vlas, suiker en verfwaren mee. Dit alles wijst erop dat de voorgangers van Peter de Grote wel degelijk
pogingen  hebben  gedaan  om  aansluiting  te  zoeken  bij  het  westen.  Honderden  jaren  voordat  de  eerste
Vriezenveners voet op Petersburgse bodem zetten, waren er al volop handelsbetrekkingen tussen beide landen. 

Omstreeks het jaar 1740 zouden de eerste Vriezenveners voet op Petersburgse bodem hebben gezet. In het begin
waren er nog maar enkelen, pas vanaf  het jaar 1760 komen er meer en met grotere regelmaat. Volgens Hendrik
Kruys hadden de eerste Rusluie een weg over land gekozen: drieëntwintighonderdvijftig kilometer per huifkar of
kleedwagen zoals men in Twente zegt. Volgens de familie Harmsen werd er in het begin over zee gereisd, per
schip  vanuit  Travemünde.  In  het  kielzog  van  Peter  de  Grote  doken  na  de  Vrede  van  Nijstad  enkele
Vriezenveense wevers op in Sint Petersburg, op zoek naar werk. Een van hen heette Engberts, een naam die een
belangrijke  rol  speelt  in  de  geschiedenis  van  de  Rusluie.  Als  u  een  Vriezenvener  vraagt  hoe  het  allemaal
begonnen is zal men het volgende verhaal vertellen.

Een Vriezenveens linnenkoopman, Jan Smelt, reisde elke winter door de Duitse deelstaten tot aan de Oostzee.
De handel ging slecht, hij verkocht bijna niets. Op een goede dag bevond hij zich te Lübeck, in het Haus der
Schiffersgesellschaft, een herberg die destijds het trefpunt van zeelieden en koopmannen was. Men kon er zich
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voor  een  zeereis  inschrijven  en  men wachtte  er  soms dagenlang  op  goede  wind.  In  de herberg  maakte  de
moedeloze Jan Smelt  kennis met een Zweedse zeekapitein.  Hij  klaagde over de slechte handel.  De kapitein
vertelde over de nieuwe stad in Rusland, die zich zo snel ontwikkelde en waarheen zijn schip zou vertrekken. Hij
bood Smelt aan om mee te varen. In Vriezenveen werd een tijdlang niets meer van Jan Smelt vernomen en men
vermoedde dat hij dood was. Maar na een halfjaar kwam Smelt in Vriezenveen terug, met de mededeling dat
daar in Sint Petersburg voor iedereen goud te verdienen was, en op dat moment werden de Rusluie geboren.

Na het avontuur van de fortuinlijke Smelt trokken voorzichtig meer Vriezenveners naar het oosten. Jan Gerrits,
bijgenaamd Serviesjaen, is geboren in het jaar 1728. Hij trok in het begin van het jaar 1751 met zijn kompaan

Gerrit ten Cate naar Sint Petersburg ‘in maatschappije van linnen coopmanschap.’  De opbrengst van de verkoop
zouden ze eerlijk delen. Op aanraden van dorpsgenoten besloten ze de mooiste stukken uit hun aanbod niet in de

stad te verkopen maar deze op het keizerlijk paleis te laten zien. Tsarina Elizabeth, haar schoondochter Katharina
en de hofhouding toonden grote belangstelling voor de koopwaar en voor de kooplieden uit Holland. Serviesjaen

werd verzocht door een kamerheer van Hare Keizerlijke Majesteit van Rusland om mee te gaan varen op hun
jacht.  Serviesjaen  had  deze  uitnodiging  van  de  jonge  Katharina  aangenomen  en  na  afloop  kreeg  hij  ter

herinnering een ‘blauw kleed benevens een camisool (hemd, vest) met silveren beset.’ Gerrit ten Cate voelde
zich gepasseerd en was jaloers omdat deze eer hem niet gegund was. Na de terugkomst in Vriezenveen ontstond

er strijd tussen beide partners over de vraag of het geschenk van de toekomstige tsarina onder de bepalingen van
het deelgenootschap viel of dat het als privé eigendom mocht worden beschouwd. De zaak diende in november

1751 voor het schoutambt Vriezenveen maar er is helaas geen uitspraak over deze zaak bewaard gebleven.

Vanaf 1870 industrialiseerde Rusland zeer snel en vanaf 1880 werd het onrustig. In 1881 werd tsaar Alexander II
vermoord. Een broer van Lenin, student van Mendeljev, was daarbij betrokken. De Nederlander Egbert Engberts,

afkomstig uit Vriezenveen, was in die buurt en hoorde de explosies. Hij vond het leven in SPB zeer mooi, had
weinig  last  van  de  censuur  en  van  de autocratie,  en  verliet  met  tegenzin  het  land  na  de  Oktoberrevolutie.

In 1914 produceerden de Russische fabrieken al meer dan de Franse, dank zij West-Europees geld en technische
kennis,  binnengehaald  door  Sergej  Witte,  die  zelf  Nederlandse  roots  had.  Rusland  leek  voor  Nederlandse

ondernemers het land van de toekomst en Nederland was in 1918 de grootste schuldeiser na Frankrijk. Vanaf
1901  waren  er  onlusten  van  studenten  en  studentinnen  in  Charkov,  Kiev,  SPB,  Moskou  en  Kazan:  zij

protesteerden tegen het gebrek aan vrijheden, tegen de censuur, tegen het verdwijnen van mensen. Kazakken
onderdrukten de protesten met geweld.

Aan het eind van het jaar 1813 had het Russische leger de Fransen teruggedrongen tot in het
oosten van Nederland. Bij een brug in Vriezenveen, die later de Kozakkenbrug werd genoemd, verscheen op een
ochtend een regiment kozakken te paard. De ruig uitziende kozakken hadden een slechte reputatie opgebouwd,

ze roofden en plunderden de omliggende dorpen. In Vriezenveen schijnen ze zich keurig te hebben gedragen.
Tot hun verbijstering werden ze daar in hun eigen taal toegesproken. Aan de Franse overheersing was een einde

gekomen. Kort hierna keerde Willem van Oranje als koning Willem l uit ballingschap uit Engeland terug naar
Nederland. In het jaar 1816 bracht de twintigjarige Willem de Clerq, zoon van een Amsterdamse graanhandelaar,

een bezoek aan Sint Petersburg (we zijn hem ook al in Rijssen tegengekomen). De handelsbetrekkingen hadden
gedurende de oorlogen stil gelegen en Willem wilde de oude, afgebroken handelsrelaties herstellen en knoopte

nieuwe betrekkingen aan. In het jaar 1812 had Willem Vriezenveen bezocht, een ervaring die hij opschreef in
zijn  dagboek.  Hij  schreef  dat  de  bewoners  van  het  Vjenne  nooit  nuchter  waren,  en  dat  de  wegen  slechts

erbarmelijke modderpoelen waren, waardoor de wielen van de postwagen zo diep in de modder kwamen te
zitten, dat hij te voet naar Almelo moest.

Na een bezoek aan Vriezenveen in 1819 schreef Gijsbrecht Karel van Hogendorp (1762-1834), minister onder

Willem l:

Rondom is overal water, een menigte van slooten, en maar één enkele straat als dijk… de huizen zijn zonder
schoorsteen en vervuld van rook. De korenmolentjes in de huizen worden bewerkt door paarden. Buiten het
veenwerk is er eenige landbouw, doch de grond is vrij slecht, en de vaart wil niet veel zeggen, die gaat slechts
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tot  Almelo.  Naar deze  beschrijving  zou  men een  klein  aantal  mensen  verwachten,  die  zich  in  kommerlijke
omstandigheden bevinden,  maar neen,  de bevolking is over  tweeduizend zielen, bijna zoo sterk als die van
Almelo. Zoodanig is de nijverheid en soberheid van deze lieden… Nog een andere bijzonderheid van deze plaats
is, dat er een fatsoenlijke buurt is, bestaande uit twee of drie familieën, waarvan sommigen regelmatig naar
Petersburg gaan, er den koophandel in het groot bedrijven, en op zekere jaren terugkomen om hier in rust en
met gemak te leven.

Een van de huizen in de ‘fatsoenlijke buurt’ waar Van Hogendorp op doelde was het huis van de familie Kruys.
Claas Jansz Kruys had dit huis in het jaar 1760 laten bouwen. Ten tijde van Van Hogendorps bezoek werd het

bewoond door Claas zoon, Jan Kruys (1767-1830), burgemeester van Vriezenveen. Begin 1790 vestigde Jan
Kruys zich in Amsterdam om zaken te doen, waaronder ook de inkopen voor de winkel in Sint Petersburg.

Het  was de tijd van Da Costa,  Van Lennep,  Helmers,  Kinker,  Hooft,  Tesselschade,  Anna van den Vondel,

Vondel  en Anna Roemer Visscher.  Ze  zijn herdacht  in de namen van de straten in  Amsterdam  West.  De
kleindochter  van  graaf  Gijsbert  Karel  woonde  in  het  middelste  huis  van  het  'Costerhuis',  vlakbij  de

Doopsgezinde kerk in Almelo. Links daarvan woonden de freules Vangerow, afkomstig uit Rusland. 

In de jaren na 1785 was het onrustig in de Nederlanden, waar corrupte regenten de macht in handen hielden en
de zwakke, besluiteloze stadhouder Willem V niet veel meer was dan een marionet. Welgestelde burgers en
intellectuelen eisten uit onvrede meer zeggenschap in regeringszaken. Zij vormde de patriottenbeweging, met als
tegenhanger die van de orangisten, die voornamelijk uit regenten, boeren en de lagere klassen bestond. Er braken
rellen uit tussen beide partijen en vooral Amsterdam ging roerige tijden tegemoet. België was toen al door de
oprukkende Franse legers ‘bevrijd’ en werd geplunderd. Willem V vlucht met zijn gevolg vanuit Scheveningen
in vissersboten naar  Engeland.  De Bataafse republiek zal met steun van de Fransen worden gesticht.  Na de
intrede van de Fransen vond in Holland een fluwelen revolutie plaats. De patriotten onder leider van Rutger Jan
Schimmelpenninck dwongen de regenten afstand te doen van hun positie en namen hun rol over. Er vloeide geen
druppel bloed maar onder het gewone volk heerste angst voor wat er met hen ging gebeuren. De patriottische
droom bleek een illusie. Nederland werd uitgeperst door de Franse overheersers. Mannen en zonen werden het
leger in gestuurd, handel en industrie kwamen op een laag pitje te staan, werkloosheid en honger verspreidden
zich over het land. 

Twee jaar na zijn terugkeer in Vriezenveen schreef Jan Kruys zijn epos in dichtvorm over het ontstaan van
Vriezenveen, ter gelegenheid van de inwijding van de nieuwe gereformeerde kerk. Voor de Rusluie ging het
leven gewoon door. Gerhardus Kruys schrijft aan zijn moeder Grietje Otten: ‘Wij hebben hier alles bij het oude
aangetroffen,  onze  zaken  staan  door  ’s  Heeren  goedheid  nog  op  een  goede  staat.’  Napoleon  stelde  de
Nederlanders  voor  de  keuze:  ingelijfd  worden  bij  Frankrijk,  of  zijn  broer,  Louis  Bonaparte,  accepteren  als
koning. Louis werd in juni 1806 met zijn vrouw Hortense de Beauharnais op Huis ten Bosch geïnstalleerd.
Koning Lodewijk Bonaparte was geen slechte koning. Hij deed zelfs zo zijn best ‘Hollander met de Hollanders’
te  zijn,  dat  Napoleon hem in  het  jaar  1810 weer  ontsloeg;  Nederland  werd  toen  alsnog een  provincie  van
Frankrijk. Dan staan in het jaar 1813 de kozakken voor Vriezenveen en Almelo. De dan eenenveertig jarige prins
van Oranje was,  na Napoleons nederlaag bij  Leipzig,  als gevolg van een door Van Hogendorp  geïnitieerde
‘Nationale Bevrijdingsactie’ uit Engeland teruggekeerd. Als koning Willem l leidde hij de Nederlanden naar een
periode van economische vooruitgang en politieke stabiliteit.  De werklust en de ijver van de koning konden
echter niet verhinderen dat na een politieke crisis België zich in het jaar 1830 afscheidde van de Nederlanden en
een prins uit het Duitse vorstenhuis Saksen tot koning koos. De politiek van de koning en Van Hogendorp en de
andere ministers van de regering had gefaald. Het was er namelijk op gericht een grote Nederlandse natie te
vormen en Vlaanderen deed nu niet meer mee.

In Sint Petersburg breidde de onrust zich uit als een olievlek. In juni brak er muiterij uit op de pantzerkruiser
Potemkin, die deel  uit  maakte van de Zwarte  Zeevloot.  In  augustus  braken  er stakingen uit  die uiteindelijk
uitmondden in een algemene spoorwegstaking. Het werd pas rustiger toen tsaar Nicolaas 11 in oktober 1905 de
decreten tekende waarin hij akkoord ging met meer burgerlijke vrijheden en een controlerende macht van de
rijksdoema. De stakingen hadden voor de Rusluie ook effect. Uit angst voor tekorten begonnen de Petersburgers
massaal  te hamsteren. Uit zijn voorzorgsmaatregelen blijkt dat  Hendrik Kruys  er rekening mee hield dat hij
Rusland zou moeten verlaten. Een deel van zijn kapitaal had hij geïnvesteerd in zijn woning in Vriezenveen.
Zover  is  het  echter  niet  gekomen.  Na  zijn  verslag  van  de  ‘Grote  Brand’  werden  Hendriks  aantekeningen
schaarser. In juli 1906 reisde hij naar Vriezenveen, D.G. Harmsen schrijft: ‘Reeds de terugkomst twee maanden
later te Sint Petersburg is met onvaste hand gememoreerd, en het maakte de indruk, dat hij toen reeds te lijden
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had van de ziekte, die hem geheel zou slopen.’ Hendrik sprak in zijn brieven over problemen met zijn handen,
waardoor zijn handschrift  moeilijk leesbaar  werd, en over oogklachten.  Hij stierf in Vriezenveen op 24 mei
1907. Zijn graf is er nog steeds, scheefgezakt en met klimop begroeid, op het kerkhof in Vriezenveen. Zijn huis,
de voormalige Villa Kruys, is onherkenbaar verbouwd. Het enige dat volgens de huidige bewoners nog origineel
is, is het glas-in-loodraam boven de voordeur.

In april 1919 barstte de burgeroorlog in alle hevigheid los. Het was nu onmogelijk geworden om Rusland te
verlaten, de achterblijvers zaten als ratten in de val. Alle grenzen van waaruit het Witte Leger oprukte werden
gesloten. Aan alle privileges waarvan de buitenlanders tot op dat moment nog in zekere zin hadden genoten,
kwam definitief  een einde. Wat er nog aan semi-officiële  personen over was werd gevangen gezet,  eerst  in
Petrograd, later in Moskou. In deze donkere periode voor de Hollandse kolonie drongen weinig berichten door
naar buiten. Zeker is dat velen gestorven zijn, van uitputting en ziekte en door geweld. Twee Rusluie-vrouwen
werden  tijdens ongeregeldheden in Moskou van een  brug  in  de  Moskva gegooid,  waardoor  ze verdronken.
Hendrik  Smelt  en  Johan Harmsen  stierven  aan  ondervoeding.  Albert  Companjen  die  toezicht  hield  op  een
landgoed in Otradnoje, raakte alles kwijt. Hij en zijn gezin werden gedwongen om als arbeiders te werken op
hun eigen land, en Albert en zijn vrouw stierven van uitputting. Gerhard Harmsen trok in het jaar 1919 met het
Witte Leger mee vanuit Jekaterinenburg in de Oeral naar Mantsjoerije, waar hij notabene bij de firma Kunst &
Albers een werkkring vond.

Uit Andrjoesja’s dagboekje:

Vandaag hebben we ons gewogen, met onze herfstjas aan. Ik weeg vijfenveertig kilo, Nina tweeëndertig kilo,
oom Jan honderdenacht kilo. Oom Fedja is gestorven, schrijft tante Adja. Gestorven aan de tyfus.

Alarmerende krantenberichten uit Petrograd volgen elkaar in rap tempo op. De tsjeka, de Russische geheime
dienst,  deed  een  inval  in  de  Nederlandse  ambassade.  De  kluis  met  Nederlandse  bezittingen  werd  daarbij
opgeblazen en leeggeroofd. Niemand kan met zekerheid zeggen om welke waarde in geld uitgedrukt het ging
maar het moeten miljoenen roebels geweest zijn. Na die inval gebeurt het onvermijdelijke. Op 3 juni 1919 wordt
de  Nederlandse  ambassade  in  Petrograd  door  de  bolsjewieken  bezet  en  de  aanwezigen  worden  gevangen
genomen: Schim van der Loeff, de secretaris De Graan, Hoek en de verpleegster/typiste. Ook de Nederlanders
die toevallig de ambassade binnen kwamen, worden zonder pardon gearresteerd.  Nadat het  gezelschap twee
weken in Petrograd is vastgehouden worden ze, wanneer het Witte Leger onder bevel van generaal Joedenits de
stad bedreigde, naar Moskou overgebracht. Daar was inmiddels ook het Nederlandse consulaat bezet, net zoals
alle andere consulaten, zelfs het Deense Rode Kruis bleek te zijn ingerekend. De politieke gevangenen werden
hetzelfde  behandeld  als  alle  andere  gevangenen.  De  leden  van  de  ‘Onechte  Legatie’  deelden  hun  cel  met
beroepsmoordenaars  en  zaten  in  spookachtige  gedeelten  van  de  gevangenis  van  Moskou,  waar  vroeger  de
galeislaven  werden  opgesloten.  In  de  gevangenis  die  op twaalfhonderd  personen  berekend  was,  zaten  ruim
vijfentwintighonderd mensen opgesloten. Veel hadden de gevangenen er te lijden van de vuiligheid. Volgens
getuigenissen was de grond er zo smerig, dat bij het lopen de schoenzolen vastkleefden en de luizen vrij spel
hadden. Eten kregen de gevangenen niet tenzij hun vrouwen het brachten maar die moesten dan wel van zes uur
’s ochtends tot zes uur ’s avonds wachten voordat zij hun pannetje konden afgeven. Waarom de Nederlanders
gevangen genomen waren was en bleef een raadsel. Volgens vage beschuldigingen zouden ze relaties hebben
met Engeland tegen de Sovjetrepubliek. Later bleek dat dominee Schim van der Loeff in 1918 toen de eerste
problemen zich aandienden, draadloos aan de Nederlandse regering om hulp had geseind. Daar is nooit antwoord
op ontvangen, vermoedelijk had Berlijn het bericht onderschept.

Nederland wist niet, en wilde misschien ook niet weten, wat er zich in het verre Rusland afspeelde. Degenen die,

zoals Berra Schim van der Loeff, zich beijverden voor hulp voor de achterblijvers, liepen tegen een muur van
onwil en onbegrip aan. Pas in april 1920, een jaar na het uitbreken van de Burgeroorlog, plaatste het Algemeen

Handelsblad een ‘Noodkreet van een Hollander in gevangenschap’. De brief was hoogstwaarschijnlijk afkomstig
van Johan Wertheim en was op het moment van plaatsing al ruim twee maanden oud.

Van een onzer lezers ontvingen wij een afschrift van een brief van een Hollander, die in Rusland gevangen is
genomen. De brief is reeds tweeënhalve maand oud, en de in Rusland gevangen Nederlanders zijn nog steeds
daar. De noodkreet tot onze regering gericht heeft dus nog niets van zijn kracht verloren. De brief luidt aldus:

Moscow, 26 januari 1920. Zooals je weet, werd ik 2 juni gearresteerd en na twee weken verblijf in de gevangenis
te Petrograd naar Moscow gevoerd waar wij 14 dagen in verschillende concentratiekampen verbleven. Bij deze
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arrestatie is mij letterlijk alles afgenomen, zoodat mij alleen de kleren overbleven, die ik aanhad. Na ons ontslag
werd ons gezegd, dat wij met 14 dagen naar Holland zouden vertrekken, de trein was reeds gereed, maar nog
altijd wachten wij op verlof om te mogen vertrekken. Korte tijd na mijn vrijlating werd ik opnieuw gearresteerd,
en  wel  met  dominee  Schim van  der  Loeff  en  de  heren  Hoek en  Schaper.  Men  hield  ons  52  dagen  in  de
gevangenis, waar wij veel geleden hebben. Mijn zenuwen zijn dermate geschokt, dat het mij onverschillig is of
ik in de gevangenis ben of niet. Hier loop ik althans geen gevaar gearresteerd te worden. De huisbellen zijn
allang defect, wordt er dus op mijn deur geklopt, dan denk ik dat men mij weer komt gevangennemen. Zon- en
feestdagen bestaan voor ons allang niet meer, er is alleen onderscheid in de dagen dat wij moeten sneeuwruimen
en die, wanneer wij moeten houthakken. Wij maken ons eten klaar in de kamer waar wij wonen en slapen, en
wel op fornuisjes zooals men kleine meisjes geeft om op te koken voor de poppen. Ditzelfde fornuis dient voor
verwarming der kamer, al brengt het de temperatuur nooit boven de 6 graden. ’s Morgens eet ik zwart brood
zonder boter en drink aftreksel van cichorei zonder suiker, om zeven uur soep van mout, zonder eenig spoor van
vleesch, of pap van mout met zonnebloemolie. Onlangs had ik echter een ware feestmaaltijd, toen had ik op
straat  een dode duif gevonden, die heb ik opgegeten. Mijn gezondheid is tamelijk, alleen heb ik veel  haren
verloren en mijn tanden zijn in uiterst slechte conditie. Ons vertrek hangt uitsluitend af van de Hollandsche
regering. Het eenige middel om ons naar Holland te krijgen, is dat men de Russen, in Holland geïnterneerd,
tegen ons inwisselt. Maar de Hollandsche regering moet niet langer dralen, anders zullen er geen Hollanders
meer ter uitwisseling over zijn. Dan zullen wij allen reeds gestorven zijn van uitputting en gebrek. Eenigen zijn
reeds krankzinnig geworden. Komt niet zeer snel hulp, dan zijn we in ieder geval voor ons leven geknakt. De
onderdanen van alle andere landen die hier zijn, ontvangen voedsel uit hun land, alleen wij Hollanders niet.
Soms lees  ik  de  Nieuwe  Rotterdamsche  Courant  en  het  treft  mij  met  bittere  ironie,  hoe  aan  de Weensche
kinderen geheele treinen vol levensmiddelen door Nederland gezonden, terwijl men de Nederlanders in Rusland
laat sterven van gebrek, zonder een hand uit te steken tot hulp.

Dan, enkele dagen later, nadat er Kamervragen zijn gesteld aan de Nederlandse regering, koppen de kranten:

Nederlanders in Rusland.
Naar aanleiding van een vraag van de heer Van Emden inzake hulpverleening aan Nederlanders die in Rusland
zijn geïnterneerd of wien het vertrek onmogelijk is gemaakt, heeft Minister Van Karnebeek geantwoord, dat de
ingekomen berichten het lijden der Nederlanders bevestigen. Minder juist is evenwel de opvatting als zou de
Nederlandsche  Regeering  bij  andere  regeeringen  zijn  achtergebleven  in  pogingen  tot  hulp  aan  haar
landgenooten. Het tegendeel is waar. Sedert vele maanden heeft de Regeering geen middel onbeproefd gelaten
om in hun lot verbetering te brengen, met name om het hen mogelijk te maken Rusland te verlaten. Ook hiertoe
werd,  zoodra  hiertoe  de  mogelijkheid  was  verkregen,  voor  hen  met  welwillende  medewerking  van  het
Nederlandsche  en  Deensche  Rode  Kruis  een  zending  kledingstukken  en  geneesmiddelen  afgezonden;  van
levensmiddelen mocht daaraan alleen gecondenseerde melk worden toegevoegd. Na langdurige besprekingen,
waarbij door de Nederlandsche Regeering steeds op spoed is aangedrongen, is thans van den te Kopenhagen
vertoevende afgevaardigde van het Sovjetbewind de toestemming verkregen dat den Nederlanders in Rusland zal
worden vergund dat land te verlaten en zij in den loop deze maand te Reval zullen aankomen. Zij zullen alsdan
aan boord van een door de Regeering gecharterd schip dat ook dienst doet voor repatriatie der Russen in
Nederland naar het vaderland kunnen terugkeren.
                 
Op 21 april 1920 vertrekt het stoomschip de Lingestroom van de Hollandse Stoomboot Maatschappij naar Reval.
Aan boord heeft ze tweehonderd Russiche ex-soldaten die na hun desertatie van het Belgische front in de Eerste
Wereldoorlog sinds het jaar 1915 in Nederland geïnterneerd waren. Er zijn geen foto’s van het schip gevonden.
Volgens een ooggetuige was het een klein scheepje met twee masten en was er maar plaats voor een man of
veertig.  Hij  verklaarde  dat  er  tweehonderd  Russen  op  geplaatst  werden.  De  Lingestroom  kwam  zonder
problemen aan in Reval en voer door naar Hungerburg bij Narva, om daar de wachtende Nederlanders op te
nemen. Die waren de dag ervoor met een goederentrein naar de plaats van bestemming gebracht. Onder de meer
dan honderd mensen bevonden zich dominee Schim van der Loeff en zijn verpleegster, en Jan Hoek en zijn
verloofde Lily,  die haar moederland verliet om bij haar toekomstige schoonmoeder het vak van Nederlandse
huisvrouw te leren. De reis van de Lingestroom verliep spoedig. Onderweg ontving men een welkomsttelegram
uit naam van koningin Wilhelmina.

Wil aan de Nederlanders, die de Lingestroom in het vaderland terugvoerde, meedeelen, dat de regeering zich
innig  verheugt  in  hun  behoud.  God,  die  hen  spaarde,  ootmoedig  dankend,  hoop  ik  vurig,  dat  zij  de
verschrikkingen, welke zij doormaakten, spoedig te boven mogen zijn.

Op 8 mei werd een lijst met namen van de aanwezigen op de Lingestroom bekendgemaakt.  Toen bleek dat

inderdaad een tweede schip was ingezet om de helft van de groep mee te nemen. Op de passagierslijst van de
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Lingestroom stonden bekende Rusluie-namen:

J. Baan, met kind; Bouret en echtgenoote; Wed. Brink; S. van de Burg, echtgenoote en twee kinderen; M. Scholl
Engberts met drie kinderen; E.C. Ten Cate; O. Cool met vrouw en kind; wed. Engberts met drie kinderen; M.
Scholl Engberts; C. Harmsen met vrouw en drie kinderen; J. Hoek en echtgenoote; mevr. Greter; wed. Korschke;
mej. Kosters; W. Kunst en echtgenoote; ds. Schim van der Loeff; M. Mohr met vrouw en drie kinderen; W.
Peters met echtgenoote en kind; A.S. Fransen van der Putte en diens zuster; J. Posthuma met vrouw en kind;
H.C. Quack met vrouw en vijf kinderen; E.A. Quack met vrouw en kind; R. Quack met vrouw en twee kinderen;
mej.  Schakel;  consul Schmidt;  wed. Schmidt met kind; E. Smelt;  Joon Smelt;  Julius Smelt;  N.  Smits;  mej.
Stroucker; J.H. Cohen Stuart met echtgenoote; wed. Türstig; C. Vos met vrouw en twee dochters; J. Werff; J.M.
Wertheim; P.J. Wap en echtgenoote; Van Waveren met vrouw en vijf kinderen; Wesendorf met twee kinderen;
Czeides en echtgenoote. Een tweede groep, waartoe onder anderen de heeren De Graan, Blees en Dorff en mej.
Crielaers behooren, worden binnenkort verwacht.

Op 11 mei, ’s middags om vier uur kwam de Lingestroom in de haven van IJmuiden aan. De Telegraaf schreef:

En van het dek en de brug waren vele blije gezichten van hen die na veel ellende eindelijk weer het vaderland
zagen. Op de wal was een gevoel van beklemming bij het zien van al die vermagerde mensen. Er waren er met
truien aan en astrakanse mutsen op of typische Russchische petten, maar er waren er ook die een eigenaardig
ver-Russisch uiterlijk hadden, verbolsjeviekt, zei iemand op de kade.

De Lingestroom voer met de vlag halfstok. Onderweg bleek de vierenzestigjarige Czeides te zijn overleden.
Angst  voor besmettelijke ziekten, met name voor vlektyfus,  dwong de instanties  tot  het  nemen van strenge

maatregelen.  Toen  het  schip  aan  de  Handelskade  in  Amsterdam  afmeerde  werden  alle  passagiers  naar  de
quarantaine-inrichting aan de Zeeburgerdijk gebracht. Daar werden ze grondig onderzocht door de inspecteur

van  Volksgezondheid  en een arts  van de GGD. Ze werden  gecontroleerd  op hoofdluis  en kregen  een  hete
douche. Hun kleding werd ingenomen en in grote stoommachines gedesinfecteerd. Het wachten was op het sein

dat de quarantaine werd opgeheven. Voor de meesten was dat na een etmaal het geval, slechts twee passagiers
moesten ter observatie in het ziekenhuis worden opgenomen.

Niet  alle  Rusluie  wilden  repatriëren  of  hadden  de  kans  op  repatriëring  benut.  Fedja  Engberts  was  enkele

maanden voor de Lingestroom uitvoer, straatarm gestorven. Vladimir Kruys die tot de onteigening de leiding
over de zaak ‘Java’ van Hendrik Kruys had gehad, bezweek aan ondervoeding op het moment dat het schip

Narva bereikte. Hij gaf als laatste wens te kennen ‘een boterham met dik boter’ te willen eten. Zijn stiefmoeder
Alexandra Kruys en zijn tante Kata Kruys, de weduwe van Bernard Kruys, zaten aan zijn sterfbed en wilden

Vladimir niet in de steek laten. Daardoor misten zij letterlijk de boot. Kata stierf een jaar later. Alleen Alexandra
slaagde  erin  Nederland  te  bereiken,  waar  zij  in  het  jaar  1925  overleed.  Er  zaten  ook  Nederlanders  in

gevangenissen,  onder  wie  Wicher  C.  Harmsen,  die  tot  tien  jaar  dwangarbeid  was  veroordeeld  wegens  een
‘vergrijp  tegen  een  economische  bepaling’.  En  er  was  natuurlijk  een  groep  mensen  die  in  Rusland  wilde

achterblijven omdat ze zich met dat land verbonden voelden en geen enkele reden hadden om naar hun volstrekt
vreemde Nederland te vertrekken. Tot die groep behoorde de familie Heijneman. Alexander Heijneman, een

zoon van Conrad, de leraar paardendressuur in de keizerlijke stallen, was één van de laatste ouderlingen van de
Hollandse  gemeente.  Zijn  dochter  Jevgenia  trouwde nog in  de  kerk  aan  de  Nevski  Prospekt,  kort  voor  de

nationalisatie  in  het  jaar  1922.  Alexanders  kinderen  stichtten  gezinnen  en  bleven  in  Petrograd  wonen.  Ze
overleefden zowel de burgeroorlog als de terreur van Stalin.

In een huis aan de Haagweg in Leiden woonde tot in de jaren vijftig in een donkere achterkamer een oude, blinde

man met een witte baard. Zijn kleinkinderen vonden hem somber, hij zat in een stoel bij het raam en zweeg. Op
paasdagen gingen de kleinkinderen bij hun grootouders eten. Hun grootmoeder maakte dan Russische pasteien

en een speciale Russische paastaart. Ze gaven elkaar drie zoenen op de wangen en moesten ‘Christos voskresen’
zeggen. Ze wisten niet wat het betekende en onthouden konden ze die vreemde woorden ook niet. Ze herinneren

zich de gesprekken tussen hun grootouders, hun vader of moeder en de ooms, gesprekken waar ze geen deel aan
hadden, in een taal die ze niet verstonden. Pas veel later lazen ze de verhalen van hun grootvader over het oude,

heilige Rusland. En zijn verlangen, elk jaar opnieuw, om terug te keren naar een land dat niet meer bestond.
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Toen  konden  zijn  kleinkinderen  iets  begrijpen  van  de  bitterheid  om  het  verlies  dat  op  die  Paasdagen

onuitgesproken tussen de oude Egberts, zijn vrouw Sara en hun kinderen hing.

De Rusluie wisten na tweehonderd jaar niet meer waar ze hoorden. Ze waren Hollanders in Rusland maar in
Nederland voelden ze zich Rus. De Rusluie die terugkeerden naar Nederland waren hun toekomst misgelopen.

De geschiedenis had buiten hen om ingegrepen en hun levens overhoop gegooid.  Niet lang na de hartelijke
ontvangst  op de kade in Amsterdam braken de crisisjaren aan. Er was geen werk en opeens waren ze weer

‘buitenlanders’  die allesbehalve welkom waren.  De meesten kwamen de gevolgen  van de revolutie nooit  te
boven en dat gold ook voor hun kinderen. De tijd na de terugkeer stond in het teken van overleven en van hopen,

tegen beter weten in. Bron: De Grote Geschiedenis van Twente, Anneke Koers.

De verdwenen heide 

Ing. R.L. (Rogier) Hooge Venterink uit Enschede schreef  de mastercriptie  landschapsgeschiedenis in het kader
van zijn afstuderen aan de universiteit van Groningen. Hij noemde het: Hoe de heide van Enter verdween.  Een
deel van het stuk is overgenomen. De samenvattingen, bronnen, tabellen, foto’s en kaarten zijn niet vermeld.
Enkele foto’s en kaarten zijn overgenomen.

Weinig is immers zo mooi als tussen Nijverdal  en Holten of over de Posbank tussen de bloeiende heide te
fietsen. Wie begin negentiende eeuw een bezoek bracht aan Twente trof een paarse zee met daarin eilanden in de
vorm van steden en dorpen aan. Anderhalve eeuw later was dit beeld compleet veranderd. In Enter is alle heide
verdwenen. Echter zijn er nog verschillende zaken die herinneren aan de aanwezigheid van de begroeiing die
ooit zo dominant was in de omgeving van Enter. 
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Enter is een plaats met een rijke geschiedenis en een rijk gelaagd landschap. In samenwerking met publieke en
private partners werken twee Enterse ondernemers aan de ontwikkeling van het Reggedal tot natuurgebied. Dit
initiatief vormde de aanleiding om in breder perspectief onderzoek te doen naar de landschapsgeschiedenis van
de marke Enter. Over het landschap en de landschapsgeschiedenis van Enter en haar omgeving is in de loop der
tijd over uiteenlopende thema’s veel gepubliceerd. Een publicatie over het thema heideontginningen ontbreekt
echter..  De centrale vraag  is: Welke fasering en ruimtelijke variatie vallen er te onderscheiden in de jonge
heideontginningen in de voormalige marke Enter tussen 1800 en 1987 en welke fysieke en sociaal-economische
achtergronden zijn daarbij bepalend geweest? Om tot de beantwoording van deze vraag te komen is een zevental
onderzoeksvragen  opgesteld.  Deze  vragen  hebben  betrekking  op  de  landschappelijke  en  maatschappelijke
situatie  van  de  marke  Enter  voor  aanvang  van  de  heideontginningen  (1),  de  fasering  die  binnen  de
heideontginningen  aan  te  brengen  is  (2),  de  ruimtelijke  omvang  en  de  landschappelijke  situering  van  de
ontginningen  (3),  de  landschapsstructuur  van  en  het  grondgebruik  na  de  ontginningen  (4),  de  actoren,  het
ontwerp en de uitvoering van de ontginningen (5), de sociaal-economische achtergronden die een rol speelden
bij de ontginningen (6) en het hedendaagse landschap van de ontginningen (7). 

Het landschap van de marke Enter van voor de heideontginningen kenmerkte zich door een grote variëteit. Het
vroeg negentiende eeuwse cultuurlandschap valt nader onder te verdelen in zes verschillende deellandschappen.
Het heidelandschap bestond vooral uit twee grote heidegebieden: de Elsheide en het Zuiderveld en voor het
overige uit meer kleine heidevelden, elk met verschillende fysisch-geografische kenmerken. De heidegronden
waren vooral in eigendom bij de marke. Begin negentiende eeuw bestond Enter vooral uit een door de landbouw
gedomineerde samenleving maar ook de scheepvaart met zompen was een belangrijk middel van bestaan. De
Enterse heideontginningen kunnen onderverdeeld worden in de volgende fases: 

1. 1800-1857: ontginningen in de nadagen van de Enter marke;   

2. 1858-1888: ontginningen in de drie decennia na de markeverdeling;   

3. 1889-1939: nieuwe instellingen, technieken en ontginningen onder overheidsinvloed;   

4. 1940-1987: ontginningen in oorlogstijd en restontginningen. 
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Kattelaarsdijk 

Hoewel exacte gegevens over de omvang ontbreken werd in fase 1 in beperkte mate heide ontgonnen. Omvang
van de in beeld gebrachte ontginningen: 8,3 hectare. In fase 2 namen de ontginningen een hoge vlucht. In deze
fase vond het merendeel van alle voor het onderzoek in beeld gebrachte ontginningen plaats: 186,5 hectare. In
fase 3 werd ook een aanzienlijk areaal heide ontgonnen: 136,3 hectare. Een bescheiden deel van de ontginningen
vond  plaats  tijdens  en  na  de  Tweede  Wereldoorlog:  59,5  hectare.  Per  fase  wisselde  de  locatie  waar  de
ontginningen zich concentreerden. Over de lange termijn bekeken had men de voorkeur om als eerste de heide
op hogere, drogere plekken in het landschap te ontginnen. Laaggelegen en nattere heide kwam later aan de beurt.
Ook is er een correlatie tussen het grondgebruik na ontginning en fysischgeografische ondergrond: op de hogere
en drogere plekken werd de heide vooral tot bouwland en bos ontgonnen. De nattere en lagergelegen heide werd
vooral tot weiland ontgonnen. 

De landschapsstructuur van de ontginningen werd bepaald door de verkaveling die de heidegronden met de
markeverdeling meekregen. Deze bestond uit blokken en stroken van wisselende omvang. De regelmatigheid
van deze verkaveling was afhankelijk van de omvang van de heidegebieden. Bij de markeverdeling hoorde een
plan  van  wegen  en  waterlopen.  Daarmee  werd  de  heide  al  vroeg  op  rationele  wijze  ontsloten.  Vooral  de
ontginningen  in  fase  1  en  2  werden  voorzien  van  perceelsrandbegroeiingen.  Binnen  de  Enterse
heideontginningen hadden ontginningen ten gunste van de landbouw de overhand. Het meest werd er ontgonnen
tot wei- en bouwland. Er werd maar zeer beperkt tot bos ontgonnen. Bij de ontginning van de Enterse heide
waren  verschillende  groepen actoren betrokken:  vooral  landbouwers  maar  ook arbeiders  en ambachtslieden,
kapitaalbezitters en instellingen. Landbouwers waren, zowel in aantal als in oppervlak, verantwoordelijk voor de
meeste ontginningen. Ook door arbeiders en ambachtslieden werd een aanzienlijk deel van de heide ontgonnen.
Kapitaalbezitters  en  instellingen  speelden  maar  een  bescheiden  rol  bij  de ontginningen.  Er is  maar  beperkt
inzicht verkregen in de organisatie en de techniek van de ontginningen. Vooral in fase 2 werd vermoedelijk veel
gezamenlijk ontgonnen. In fase 3 zullen ontginningen vooral individuele basis plaats hebben gevonden. Voor
fase 4 geldt hetzelfde met uitzondering van het Zuiderveld. Toegepaste technieken bestonden uit ontginning met
de spade, afbranden en omploegen van de heide. In het algemeen kan gesteld worden dat er geen specifieke
ontwerpen aan de basis van de ontginningen hebben gestaan. De met de markeverdeling ontstane verkaveling
vormde  basis  voor  de  ontginningen  waarbinnen  praktische  keuzes  werden  gemaakt  qua  fasering  en
grondgebruik.  Per  fase  zijn  er  verschillende  sociaal-economische  achtergronden  aan  te  wijzen  die  een  rol
speelden rol bij de ontginningen. 
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In  de  eerste  fase  waren  de  ontginningen  gebonden  aan  de  regels  van  de  marke.  De  markeverdeling  en
bijbehorend plan van wegen en waterlopen is een van de belangrijkste achtergronden geweest bij de ontginning
van  de  Enterse  heide:  heide  in  privébezit  en  goed  ontsloten  en  beter  ontwaterd.  De  destijds  gunstige
landbouwprijzen zullen de ontginningen ook gestimuleerd hebben. Aan het eind van fase 2 en het begin van fase
3, tussen 1878 en 1895, speelde de grote landbouwcrisis waarin er maar weinig ontgonnen werd. De periode
1895-1920 was er een met gunstige landbouwconjuncturele omstandigheden waarin aanzienlijk ontgonnen werd.
Met de oprichting van landbouwverenigingen kwam vanaf 1890 de kunstmest tegen gunstig tarief beschikbaar.
Ook  stimuleerde  het  verenigingswezen  de  mechanisatie  van  de  landbouw.  Beide  zaken  die  het  ontginnen
succesvoller en eenvoudiger maakten. De overheid speelde met een tijdelijke vrijstelling van grondbelasting bij
ontginning voor een beperkt areaal aan heide maar een bescheiden rol. Voor de ontginningen in de periode 1940-
1987 vallen geen specifieke sociaal-economische achtergronden te benoemen. In het hedendaagse landschap van
het studiegebied komt de ontginningsgeschiedenis nog op verschillende manieren tot uiting. Het grootste relict
dat  te  relateren  is  aan  de  heideontginningen  bestaat  uit  de  landschappelijke  hoofdstructuur  die  met  de
markeverdeling gecreëerd is. Deze staat  op hoofdlijnen nog overeind. De overige relicten bestaan vooral  uit
houtopstanden. De mate waarin de jonge heideontginningslandschappen van Enter zich onderscheiden van de
omliggende  landschappen  is  afhankelijk  van  de  omvang  van  die  de  heidegronden  voor  aanvang  van  de
ontginningen hadden. 

Langevoortsweg 
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Langevoorstweg 

Alleen het Zuiderveld onderscheidt zich echt ten opzichte van de andere jonge heideontginningen. Belangrijkste
conclusie  is  dat  het  zwaartepunt  van  de  Enterse  heideontginningen  ligt  in  de  eerste  dertig  jaar  na  de
markeverdeling (1858-1888). In die periode was men nog afhankelijk van natuurlijke meststoffen, kunstmest
was er nog niet. Grootste vraag die na dit onderzoek blijft openstaan is hoe men aan voldoende meststoffen
kwam om de ontginningen te bemesten. Sterk bepalend voor de ruimtelijke variatie binnen de ontginningen is de
markeverdeling  geweest.  De  ontginningen  vonden  plaats  binnen  de  verkavelingsstructuur  van  de
markeverdeling. De ruimtelijke variatie kan mede verklaard vanuit de bij de ontginningen betrokken actoren. 

Dominante  groepen  ontginners  waren  landbouwers  en  arbeiders  en  ambachtslieden  die  vooral  tot  wei-  en
bouwland ontgonnen. Er ontstond voornamelijk een nieuw agrarisch landschap. Belangrijkste aanbeveling is om
bij  toekomstig  onderzoek  een  bredere  onderzoeksperiode  te  hanteren  in  het  onderzoek  naar  jonge
heideontginningen. 
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Aanleiding tot het onderzoek Enter is behalve die ene veel aangeraakte toets op elk toetsenbord een plaats met
een rijke geschiedenis en een rijk gelaagd landschap. In het westen van Twente, ligt het dorp verscholen aan het
riviertje de Regge. De rivier vormt een belangrijk onderdeel in de geschiedenis van het dorp. Enter heette in
1134 Ennethere. ‘Here’ is afgeleid van ‘heir’, een legermacht). Het voorvoegsel ‘Ennet’ zou verband kunnen
houden met de eenzame ligging,  aan het eind van Twenthe. Het dorp ontwikkelde zich voornamelijk aan de
oostzijde van een stuwwal. Eveneens aan de oostzijde van de stuwwal bevindt zich het riviertje de Regge welke
de basis vormde voor de zompenvaart, één van de economische pijlers van het dorp in vroeger eeuwen. Verder
speelt in de geschiedenis van Enter de ganzenhandel en klompenmakerij ook een belangrijke (economische) rol.
De handel in ganzen strekte zich uit van het Duitse achterland tot in Engeland. Ook de klompen werden tot ver
buiten  Twente  verkocht.  Nog  steeds  zijn  Enternaren  ondernemende  handelaren  die  verder  kijken  dan  hun
thuisbasis.  Het  dorp kent tal  van bedrijven die internationaal  opereren.  Toch verliezen de ondernemers  hun
dorpsomgeving niet uit het oog. Twee Enterse ondernemers - Bolscher meer dan vlees en Coulisse - ontwikkelen
samen met publieke en private partners aan 11,7 kilometer nieuw Reggedal. Bolscher meer dan vlees en Coulisse
gaan gezamenlijk 84 hectare grond beheren, het eigendom van de grond is ondergebracht in de stichting Enters
Reggedal. Het brengt de ondernemers terug naar hun jeugd die ze doorbrachten in de natuur langs de Regge.
Doel is de natuur dichter bij de mens te brengen en wat moois achter te laten voor toekomstige generaties. Een
gebied dat er moet zijn en blijven voor de bewoners van Enter. Het plan maakt deel uit van de zogenaamde
Reggeherstelprojecten.  In  totaal  wordt  bij  dit  herstelproject  115  hectare  nieuwe  natuur  gerealiseerd.  De
werkzaamheden zijn in het  voorjaar gestart (2018) en zullen naar verwachting tot september 2019 duren. De
realisatie  vindt hoofdzakelijk  plaats  binnen de voormalige  marken Enter,  Ypelo en Rectum in de gemeente
Wierden. Er wordt door betrokken partners bij  het  project  dus zowel gekeken naar  de geschiedenis van het
gebied als naar de toekomst en breder dan alleen de directe omgeving van de rivier. 
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Ypeloweg 

Een  mooie  aanleiding  om in  breder  perspectief  onderzoek  te  doen  naar  de  landschapsgeschiedenis  van  dit
gebied. Over het landschap en de landschapsgeschiedenis van Enter en haar omgeving is in de loop der tijd
vooral door lokale historici en in mindere mate door professionele onderzoekers over uiteenlopende thema’s veel
gepubliceerd. Het betreffen daarbij vooral onderwerpen en thema’s voorafgaand aan de grote landschappelijke
veranderingen  die  plaatsvonden  in  de  negentiende  en  twintigste  eeuw.  Een  publicatie  over  het  thema
heideontginningen ontbrak echter, dit terwijl men in Twente en daarmee ook in Enter naar verluidt aan het begin
van de negentiende eeuw nagenoeg niets anders dan heide aantrof.   Gedeelten van het Reggedal worden op
natuurlijke wijze begraasd door Black Agnus runderen.  De achterliggende gedachte bij de negentiende eeuwse
markeverdelingen was steeds een streven naar verandering in het landbouwsysteem met in het bijzonder het
ontginnen  van  woeste  gronden,  waartoe  ook  en  vooral  de  heide  behoorde.  Fysisch-geografische  en
bewoningsgeschiedenis  van het  oostelijk  zandgebied  ‘Landschappelijk  Nederland’  van  H.J.A.  Berendsen  uit
2005 vormt een belangrijk basiswerk over de fysische geografie van Nederland waarin alle fysisch-geografische
regio’s van Nederland worden behandeld. Het oostelijk zandgebied kenmerkt zich door een sterk verbrokkeld
reliëf op de korte afstand. Lokaal komen grote verschillen in de hoogteligging, bodemtypen en waterhuishouding
voor. De huidige reliëfverschillen in het landschap zijn vooral het gevolg van de bedekking van het gebied met
landijs in het Saalien. Als gevolg hiervan ontstonden er stuwwallen. In Weichselien werd het oppervlak van het
oostelijk  zandgebied  bedekt  met  voornamelijk  dekzand  en  fluvioperiglaciale  afzettingen,  behorende  tot  de
formatie  van  Boxtel.  Fysisch-  en  historisch-geografische  overzichtswerken  die  specifiek  ingaan  op  de
langetermijnontwikkeling van de landschaps- en bewoningsgeschiedenis van Oost-Nederland dateren van meer
recentere jaren. In 2009 verscheen het proefschrift ‘Reliëf in Tijd en Ruimte’ van archeoloog Van Beek. Dit
fysisch-  en historisch-geografische  overzichtswerk  richt  zich op de bewoningen en het  landschap van Oost-
Nederland  in de periode vroege prehistorie-middeleeuwen (13.000 v.  Chr.-1200 n.  Chr.).  Oost-Nederland  is
daarbij onderverdeeld in drie gebieden: Twente, Salland en Achterhoek. Het proefschrift bestaat uit drie delen.
Het eerste vormt de inleiding, onderzoeksgeschiedenis en kennisstand. Van dit deel is met name de kennisstand
relevant,  deze  geeft  de  belangrijkste  ontwikkelingslijnen  in  de  bewoningsgeschiedenis  tussen  het  laat-
paleolithicum en de middeleeuwen. Het tweede deel is gericht op de fysische-geografie en op gebiedsstudies. Op
het gebied van fysische geografie is er aandacht voor de ontwikkelingen tijdens het pleistoceen en holoceen.
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Oost-Nederland wordt daarbij ingedeeld in negen hoofdlandschappen. Enter en omgeving wordt hierbij tot het
Stuwwal- en smeltwaterlandschap van Twente-West gerekend. Kenmerkend voor dit landschap is een relatief
dun dekzandpakket met vaak individuele kopjes. Als voorbeeld van dit fenomeen wordt het laaggelegen gebied
tussen Enter en Goor aangehaald.

Exoobos 
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Keizersweg

Hier liggen talloze dekzandkopjes verspreid. Relevant in het kader van deze scriptie is de gebiedsgerichte studie
naar  de  bewoningsgeschiedenis  van  Zuidwest  Twente  waarin  uitgebreid  aandacht  is  voor  de omgeving  van
Enter.  De  geschiedenis  van  het  platteland,  het  cultuurlandschap  en  de  landbouw  van  Twente  Het  eerste
overzichtswerk  over  het  cultuurlandschap  van  Oost-Nederland  verscheen  in  1944:  ‘Mensch  en  Land  in  de
Middeleeuwen’ van Slicher van Bath. In dit werk combineerde hij een grote hoeveelheid historische bronnen
met geografische, archeologische en toponymische gegevens. Doel van het onderzoek is de verhouding tussen
mens en land in het Oost-Nederlandse gebied gedurende de middeleeuwen te verduidelijken. Het eerste deel van
dit  tweedelige  werk gaat  in op de verhouding tussen de mensen onderling ten opzichte van het  land en de
gemeenschappen,  welke zij  op het  platteland gevormd hebben. In  dit deel  komen geografische gebieden als
kerspel en buurschap aan bod. 

Inmiddels zijn de opvattingen van Slicher van Bath deels achterhaald. In 2001 verscheen ‘Over de geschiedenis
van het platteland in Overijssel (1500-1850)’ van Trompetter en Luiten van Zanden. Het werk bestaat uit elf
studies waarin een aantal van de door Slicher van Bath gebruikte bronnen opnieuw en een aantal nieuwe bronnen
geanalyseerd zijn. Ook steunen de studies op een andere kijk op de plattelandssamenleving van het verleden. De
studies gaan specifiek over het markestelsel en het einde daarvan: De paradox van de markegenootschappen. De
exploitatie van de gemene gronden in Oost Nederland 1250-1850 en De opheffing van de markegenootschappen
in Salland (1810-1865).  Hoewel de laatste aangehaalde studie geen betrekking heeft  op Twente bevat deze
studie  wel  relevante  algemene  informatie  over  de  markeverdelingen.  Verder  geven  andere  in  het  werk
opgenomen studies inzage in de agrarische situatie tijdens en na het markestelsel zoals de opkomst van een
eigenerfde boerenklasse in Overijssel 1750-1830, De dynamiek van de Twentse landbouw in de periode 1600-
1832  en  burgers  en  boeren,  geld  en  grond.  De  betekenis  van  burgerlijk  kapitaal  voor  veranderende
eigendomsverhoudingen in Twente.
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Een van de eerste lokale historische studies verscheen in 1934. In dat jaar verscheen in het tijdschrift ‘Nomina
Geographica  Neerlandica’  het  artikel  ‘De  Es  te  Enter’  geschreven  door  de  Enterse  geschiedenisleraar  Jan
Prakken. Veldnamen die hij in oude transportaktes tegenkwam heeft hij met hulp van boeren uit de omgeving
weten te lokaliseren. Veel van de namen moeten al bij de eerste ontginning ontstaan zijn. In 1960 verscheen in
het ‘Tijdschrift  voor kadaster en landmeetkunde’ een tweede artikel  van de hand van Prakken. Hij was niet
geheel tevreden met zijn eerdere artikel. Toen de destijds op handen zijnde ruilverkaveling zijn beslag begon te
krijgen schreef hij ‘De beginaanleg van de Es te Enter’. In dit artikel stelt hij dat er op de es complexen van
zeven akkers zijn aan te wijzen, hetgeen erop zou wijzen dat er een groep van zeven belanghebbenden zijn
geweest  die  gezamenlijk  de  oudste  delen  van  de  es  hebben  ontgonnen.  Een  roede  van  5,25  m  werd  als
meeteenheid gebruikt. Verder verklaart hij de spreiding van de akkercomplexen en beschrijft deze.

Vanaf het begin van de negentiende eeuw gingen er stemmen op om maatregelen te nemen op het gebied van
verdeling van de marken.  Vanaf  1809 werden  er  vanuit  de overheid verschillende pogingen gedaan  om tot
afschaffing van de marken te komen. De regering was van mening dat het markestelsel de ontginning van woeste
gronden  tegenhield.  Met  het  ‘Besluit  houdende  bepalingen  ter  bevordering  van  het  ontginnen  van  woeste
gronden’ van 1809 trachtte men door middel van belastingvrijstelling en het in particulier eigendom brengen van
markegronden  te  komen  tot  opheffing  van  de  marken  en  ontginning  van  de  woeste  gronden.  Na  de
markeverdeling stond het iedere individuele eigenaar vrij om de heide om te zetten in een meer winstgevende
vorm van grondgebruik. Kaartmateriaal toont hoe het areaal heide van de (voormalige) marke Enter vanaf het
begin van de negentiende eeuw steeds verder afnam totdat er in de late twintigste eeuw geen heide meer over
was. 
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Rondweg 

Enter is gelegen in het westen van Twente en maakt deel uit van de gemeente Wierden. Het onderzoeksgebied
wordt begrensd door de voormalige markegrenzen van Enter. Centraal in het onderzoeksgebied ligt het dorp
Enter, ten oosten van het dorp stroomt de Regge. In het oosten van het gebied ligt het buurschap Enterbroek. Het
onderzoeksgebied wordt aan de linker noordzijde begrensd door de Regge, die de scheiding met het buurtschap -
en de voormalige marke - Rectum vormt. Aan de rechter noordzijde grenst het gebied aan het buurtschap - en de
voormalige  marke - Ypelo.  In  het  oosten grenst  het  gebied  aan het  dorp Bornerbroek,  dat  tot  de gemeente
Almelo behoord. Ten zuiden van het onderzoeksgebied liggen het buurtschap Elsenerbroek en de stad Goor,
beide behorende tot de gemeente Hof van Twente. In het westen grenst het gebied aan de gemeente Rijssen. 

Er is gekozen voor 1800 als startpunt omdat vanaf 1809 vanuit de overheid verschillende pogingen gedaan
werden om de marken af te schaffen om zo tot de ontginning van woeste gronden te komen. Het eindpunt is
1987 toen de Enterse heide volgens de kadastrale  archieven volledig was ontgonnen.  Het begrip ontginning
wordt veelal in verband gebracht met woeste gronden. In Nederland worden meestal hiertoe gerekend: heide,
zandverstuivingen  waaronder  ook  rivierduinen,  zeeduinen,  onvergraven  hoogveen  en  nog  niet  in  cultuur
gebrachte, tot op de onderliggende zandgrond vergraven, hoogveen. Volgens Blink betekent ontginnen woeste
gronden in cultuur nemen, het is het beginnen met het gebruiken van woeste gronden. Het duidt op de aanvang
van  die  handeling.  Hermans  beschrijft  ontginning  als  een  uitbreiding  van  het  van  het  cultuurareaal.  Deze
definities dekken de lading echter niet. Heide was immers al eeuwenlang in gebruik voor onder andere het steken
van plaggen en het weiden van vee (voornamelijk schapen). Voor zijn proefschrift hanteerde Thissen het begrip
heideontginning in engere en ruimere zin. Onder ontginning in engere zin verstaat hij het omvormen van heide
tot bouwland, weiland of bos. Onder ontginning in ruimere zin verstaat Thissen de maatschappelijke activiteiten
waarmee de cultuurtechnische ontginningsmaatregelen gepaard gingen. In het kader van dit verhaal wordt onder
ontginning verstaan: het omvormen van heide tot bos, bouwland, hooiland en weiland alsmede het verwijderen
van heide voor de aanleg van infrastructuur en het stichten van bebouwing. 
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De lange termijnontwikkeling die de heideontginningen van Enter tussen 1800 en 1987 hebben doorgemaakt
vallen nader onder te verdelen in verschillende fasen. Deze fasen zijn onderscheiden op basis van historische
ontwikkelingen en gebeurtenissen op lokaal en bovenlokaal niveau. Daarbij verschillen per fase de actoren, het
ontwerp en de uitvoering van de ontginningen. Ruimtelijke variatie van de ontginningen Bij ruimtelijke variatie
binnen de heideontginningen kan het gaan om variatie in grondgebruik, verkavelingsstructuur, de aanwezigheid
van bebouwing,  het  wegen- en waterlopenpatroon en de groenstructuur.  Geprobeerd wordt de waargenomen
ruimtelijke variatie te verklaren vanuit de fysieke en de sociaal-economische achtergronden die speelden bij de
ontginningen. Fysieke en sociaal-economische achtergronden die speelden bij de ontginningen. Onder fysieke
achtergronden wordt  in  dit  verhaal  de fysische-geografische  situatie  van de heidegronden verstaan.  Deze is
onmiskenbaar van invloed geweest op de chronologie en de ruimtelijke variatie van de ontginningen. Onderdeel
van de fysische geografie zijn geomorfologie, bodemgesteldheid en hydrologie. Er zijn verschillende sociaal-
economische achtergronden - op zowel lokaal als bovenlokaal niveau - aan te wijzen die van invloed (kunnen)
zijn geweest op de ontginning van heide. Het gaat zowel om achtergronden die door de onderzoeker zelf zijn
opgesteld als om achtergronden die Thissen, in zijn proefschrift,  op basis van verschillende publicaties over
(heide)ontginningen aanduidt.  Verbetering van de Regge, Wintervloeden zorgden ervoor dat Twente een groot
deel van het jaar sterk geïsoleerd lag: het Reggedal verwerd dan tot een groot meer van Diepenheim tot Ommen
met een oppervlakte van soms wel 150 km2 . Omstreeks 1825 besloot de provincie dat daar verandering in moest
komen. Vanaf 1893 is men gestart met verbetering en kanalisatie van de Regge: resultaat een drie keer zo korte
Regge. Sneller stelt dat door de verbetering van de Regge verzuurde heidevelden in welige wei- en akkerlanden
veranderden. De neergang van de zompenvaart.l Vanwege haar centrale ligging en over het algemeen voldoende
hoge zomerpeil van de Regge om het dorp te bereiken groeide Enter uit tot het bolwerk van de zompenvaart.
Door verschillende oorzaken trad na 1830 de neergang van de scheepvaart  in. Men moest dus op zoek naar
nieuwe bronnen van inkomsten. Mogelijk dat dit ook tot (een toename van) het ontginnen van de heide heeft
geleid.  De markeverdeling. Bij Koninklijk Besluit van 24 juni 1837 kregen de gouverneurs van de provincies
opgedragen eerdere bepalingen uit 1809 en 1810 ‘stiptelijk’ in acht te nemen. Vanaf dat moment kwamen de
markenverdelingen pas echt op gang. Bij de verdeling van een marke werd een verdelingsplan opgesteld met
daarop alle percelen en nieuwe wegen en waterlopen.

Veneslagen
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Na verdeling kwamen de markegronden veelal in particulier eigendom en stond het iedere individuele eigenaar
vrij  om de  heide  om te  zetten  in  een  meer  winstgevende  vorm van  grondgebruik.  Het  nieuwe  bezit  werd
bereikbaar door nieuwe wegen en werd ontwaterd door nieuwe waterlopen. Op 16 december 1852 werd het
verdelingsplan  voor  de  marke  Enter  vastgesteld,  dit  plan  werd  bij  Koninklijk  Besluit  van  7  maart  1853
goedgekeurd.  De  scheidingsacte  van  14  augustus  1857  bevat  1085  nieuwe  percelen  die  gezamenlijk  een
oppervlakte van 927 hectare bestreken. De verbeterende verkeersinfrastructuur, lokaal en bovenlokaal. Door het
verbeteren  van  de  wegeninfrastructuur.   in  de  periode  1850-1880,  verbeterde  de  fysieke  en  economische
ontsluiting van de regio’s waar te ontginnen heidevelden lagen. Het zorgde tevens voor de ontsluiting van lokale
heidegebieden. Daarmee werd deels aan de voorwaarden voor geslaagde ontginning voldaan.

 De introductie van de kunstmest, bovenlokaal In de periode 1880-1900 bleef in ‘Thissens peelgemeenten’ de
grootschalige ontginning uit doordat de heide voornamelijk nog in gebruik was voor het steken van plaggen en
verzamelen van strooisel. Door de introductie van de kunstmest vanaf circa 1880 verdween de noodzaak van de
heide binnen het landbouwsysteem steeds meer. In de periode 1900-1920 verloor de heide in Brabant volledig
haar functie binnen de landbouw.. De (wisselende) landbouwconjuncturele omstandigheden, bovenlokaal In de
literatuur worden de gunstige landbouwconjuncturele omstandigheden tussen 1895 en 1920 genoemd als een
grote stimulans voor ontginning.  De daaraan voorafgaande landbouwcrisis was een rem op de ontginningen
geweest. 

Zuiderveldweg 
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Zuiderveldsweg 

De oprichting van de Nederlandse Heidemaatschappij, bovenlokaal. 

De Nederlandse Heidemaatschappij (Heidemij) - opgericht in 1888 - wordt gezien als de initiator en katalysator
van  ontginning  in  Nederland.  Zij  introduceerde  nieuwe  cultuurtechnische  technieken  om heide succesvol  te
ontginnen. In het begin van de 20e eeuw speelde de Heidemij in Brabant nog steeds een belangrijke rol op het
gebied van organisatie en kennis over ontginning. Wel kwam er vanaf 1916 concurrentie van de Grontmij. De
(toename van) organisatiegraad van landbouwers in standorganisaties en coöperaties, lokaal In de periode 1880-
1900  deden  nieuwe  instellingen  hun  intrede  op  het  platteland.  De  meeste  auteurs  zien  de  opkomst  van
boerenorganisaties in een omvangrijk en dicht vertakt netwerk als voorwaarde voor ontginning door (kleinere)
boeren.  De  organisaties  zorgden  voor  gunstige  gemeenschappelijke  aankoop  van  kunstmest,  coöperatieve
productie van boter en mogelijkheid tot verkrijgen van krediet. Deze drie zaken zouden ontginning gestimuleerd
hebben. 

(Groeiende) staatsbemoeienis, bovenlokaal.

 In de periode 1900-1920 gingen het Rijk en de provincie zich - in Brabant maar ook in de rest van Nederland -
op  indirecte  wijze  bemoeien  met  de  ontginning  door  toezicht  op  gemeenten,  ingrijpen  in  de  belasting  op
ontginning,  subsidiëring  van  bebossing,  landbouwonderwijs  en  -voorlichting  en  werkverschaffingsprojecten.
Ontginning van na 1920 wordt algemeen gezien als sterk door de staat gestimuleerd. Om de heideontginningen
van  Enter  te  kunnen  bestuderen  is  getracht  de  fasering,  ruimtelijke  variatie,  de  fysieke  en  de  sociaal-
maatschappelijke achtergronden die de ontginningen hebben beïnvloed in een model te  vatten.  Theoretisch
model voor de heideontginningen van Enter. Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen. Om de probleemstelling
te operationaliseren is een viertal onderzoeksthema’s ontworpen die elk een eigen vraagstelling kennen. 

Onderzoeksthema 1 - Landschappelijke en maatschappelijke uitgangssituatie 
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Hoe was de landschapsopbouw en maatschappelijke situatie van de marke Enter vóór aanvang van de moderne
heideontginningen, dat wil zeggen aan het einde van de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw? 

In de eerste onderzoeksvraag staat de landschappelijke en maatschappelijk uitgangssituatie centraal. De vraag
heeft betrekking op het fysieke alsook op het sociale landschap van de marke Enter rond 1800. Er is aandacht
voor fysische geografie, het cultuurlandschap met de daarin voorkomende toponiemen en het sociale landschap
(de marke, de bevolking, economische bestaansmiddelen, religie, enzovoort).

Onderzoeksthema 2 - Ruimtelijke ontwikkeling van de heideontginningen 

Welke fasering kan op basis van historische kaarten en bronnen in de heideontginningen voor de periode 1800-
1987 vastgesteld worden? Met deze onderzoeksvraag is onderzocht in welke fasen de Enterse heideontginningen
in te delen vallen op basis van lokale en bovenlokale ontwikkelingen, gebeurtenissen en historische kaarten en
bronnen. 

3.  Wat  was  de  ruimtelijke  omvang  (areaal)  en  landschappelijke  situering  (topografische  ligging;  fysisch-
geografische ligging) van de ontginningen in elke fase? Met deze onderzoeksvraag is per fase de omvang en de
landschappelijke situering van de ontginningen in beeld gebracht. 

4. Welke landschapsstructuur (verkavelingspatroon; wegen en waterlopen; eventuele bebouwing; beplanting) en
grondgebruik kregen de ontginningen in de diverse fasen? Per ontginningsfase getracht de landschapsstructuur
van de ontginningen te beschrijven. Ook is voor elke fase het grondgebruik na de ontginning in beeld gebracht. 

Onderzoeksthema  3  -  Het  heideontginningsproces:  actoren,  ontwerp,  uitvoering  en  sociaal-economische
achtergronden. 

5.  Hoe  zijn  de  ontginningen  in  de  diverse  fasen  organisatorisch  en  technisch  verlopen  (actoren,  ontwerp,
uitvoering)?  Met  deze  onderzoeksvraag  is  inzichtelijk  gemaakt  hoe  de  ontginningen  in  organisatorische  en
technische  zin  verlopen  zijn.  Werd  er  ontgonnen  op  individuele  basis,  werkte  men  samen  of  waren  er
ontginningsmaatschappijen betrokken bij de ontginningen? Welke technieken gebruikte men om te ontginnen?
Welke ontwerp paste men toe bij de ontginningen? Kan er überhaupt van een ontwerp gesproken worden?

6. Welke sociaal-economische achtergronden speelden een rol bij de ontginningen in de verschillende fasen? Per
ontginningsfase is onderzocht of en welke van de in paragraaf 1.5 vermelde sociaal-economische achtergronden
een rol gespeeld hebben bij de ontginning van de heide. Onderzoeksthema 4 - Het hedendaagse landschap van de
ontginningen. 

7.  Welke  relicten  van  de  heideontginningen  zijn  heden  ten  dage  nog  herkenbaar  in  het  landschap  en  wat
karakteriseert de ontginningslandschappen? De laatste onderzoeksvraag gaat in op het hedendaagse landschap.
Deze onderzoeksvraag behandelt het actuele landschap en relicten van de Enterse heideontginningen. Wat is er
in het landschap van vandaag de dag nog terug te zien van de ontginningen en wat kenmerkt de verschillende
voormalige heidegebieden? 
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Zuiderveldsweg 

De marke Enter onderverdeeld in deellandschappen en (kadastrale) buurten. Ook op de kaart aangegeven zijn de
locaties van de drie voorname huizen die Enter ooit kende.   De eerste schriftelijke vermelding van Enter gaat
terug  tot  1134  en  betreft  geen  plaatsnaam,  maar  een  naar  het  dorp  vernoemde  persoonsnaam.  Het
gemeentearchief  van Zutphen bevat een oorkonde van 2 februari  van dat  jaar waarin een schenking aan de
kanunniken van de Walburgskerk te Zutphen wordt gedaan. ‘Arnoldo de Ennethere’ wordt in deze oorkonde
genoemd als getuige. Arnoldo was een broeder in deze kloostergemeenschap. Ruim vijftig jaar later, in 1188, liet
de  Duitse graaf  Hendrik  van Dalen  een  lijst  opstellen van zijn  bezittingen  in  Duitsland,  de  Achterhoek  en
Twente. De lijst vermeldt ‘Item in parochia Risnen, curia Entheren, item una warandia in nemore Enthere’ wat
zich laat vertalen als ‘Item in de parochie Rijssen, de hof te Enter; item een boerderij in het Enterse bos’. 

De eerste vaste bewoners vestigden zich waarschijnlijk in de Middeleeuwen op de gradiënt van de hooggelegen
Hamberg en het laaggelegen Reggedal. De eerste boerderijen werden aan de oostkant van het noordelijk deel van
de es gebouwd. Naarmate het aantal ontginners toenam verplaatsten de ontginningen zich zuidwaarts naar de
Zuider Es, op kaarten ook wel aangeduid als Suikeresch. Enter ontwikkelde zich als flankesdorp. De boerderijen
waren hoofdzakelijk, in een lint noord-zuid, langs de tegenwoordige Dorpsstraat gesitueerd. Ten westen van het
dorp ligt een lage stuwwal welke plaatselijk bekend staat als de Hamberger of Enter es. De stuwwal van Enter is
vanaf  de prehistorie  intensief  bewoond geweest.  Het  meest  talrijk  zijn  bewoningssporen  uit  de IJzertijd,  de
Romeinse Tijd en de Vroege Middeleeuwen, tevens is er vermoedelijk sprake van bewoningscontinuïteit in de
periode  tussen  de  Romeinse  Tijd  en  de  Vroege  Middeleeuwen.  Het   kampenlandschap  is  een  kleinschalig
landschap  met  een  gevarieerd  grondgebruik.  Tot  het  kampenlandschap  behoren  (delen  van)  de  Elsslagen,
Leyerweerdslanden,  Waterhoek,  werfhorst.  Hieltjesdam,  Kraayenveldshoek  en  Kattelaarshoek.  Ook  het
buurtschap Enterbroek dat in de literatuur ook wel het overzeese gebiedsdeel van Enter genoemd wordt behoord
tot het kampenlandschap. Tijdens de wintervloeden maakten de boeren in dit gebied gebruik van bootjes om het
dorp te bereiken.

Een groot van deel het Enterse landschap van begin negentiende eeuw bestond uit broeklandschap.Broeken zijn
voormalige moerassen en moerasbossen die in de loop der geschiedenis door begrazing en boskap geleidelijk aan
tot  halfnatuurlijke  graslanden  zijn  ontwikkeld  die  in  een  nog  weer  later  stadium  vaak  zijn  ontgonnen  en
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verkaveld  door middel  van het  graven  van sloten en het  aanleggen van houtsingels.  Dit  landschap bestond
hoofdzakelijk uit gras- en hooilanden en stond onder invloed van het riviertje de Regge dat voor een groot deel
door dit landschap heen stoomt. Vóór de uitvoer van regulatiemaatregelen kende de Regge een zeer meanderend
verloop en een grillig karakter. In de winter stond het water vaak hoog. De gronden ten oosten van de es, die als
wei- en hooiland in gebruik waren, maakten ’s winters onderdeel uit van onafzienbare watervlakte van soms wel
één  kilometer  breed  die  zich  richting  de  buurschappen  Rectum,  Ypelo,  Bornerbroek  en  Enterbroek,  in  het
noorden en oosten, en de stad Goor, in het zuiden, uitstrekte. De wintervloeden zorgden ervoor dat Twente een
groot deel van het jaar sterk geïsoleerd lag: het Reggedal verwerd dan tot een groot meer van Diepenheim tot
Ommen met een oppervlakte van soms wel 150 km2 . 

Het  ontstaan  van  heide,  zo’n  5000 jaar  geleden,  is  het  gevolg  van  menselijk  handelen.  In  Twente  leidden
menselijke activiteiten, zoals houtkap en vooral ook intensieve begrazing met vee, vanaf het Subboreaal (2400-
5660 BP)  tot  het  ontstaan  van  zandverstuivingen,  met  name  in  de  meest  intensief  bewoonde  en  gebruikte
gebieden, zoals langs de Regge, de Dinkel en de Vecht. Door verschraling van de armere bodems ontstond op
sommige van deze open plekken heide. Net als in het Subboreaal verdween gedurende het Subatlanticum (0-
2400 BP) bos door kap en afbranden. Gedurende de IJzertijd en Romeinse tijd nam het bosareaal van Twente
sterk en continue af. Omstreeks het begin van de IJzertijd maakten gemengde loofbossen op droge en vochtige
gronden plaats voor nederzettingen, akkers en heide. Schrale bodems konden niet goed herstellen na de kap van
het bos, als gevolg daarvan ontstond er op deze bodems heide. In de loop van de Middeleeuwen en de Nieuwe
Tijd nam de invloed van de mens steeds verder toe. In de Late Middeleeuwen waren de heidevelden sterk in
aantal en omvang toegenomen. De heide die rond 1900 het Twentse landschap op veel plekken nog domineerde
lag zowel op hoge droge gronden (droge heide) als op vochtigere dekzandruggen (natte heide).

Jagersweg 

Omstreeks  1817  kende  Enter  zo’n  573  hectare  heide  verspreid  over  verschillende  kadastrale  buurten.  Ten
noorden en zuiden van de Enter Es lagen de twee grootste heidegebieden. Ten noorden van de es lag het grootste
aaneengesloten  heidegebied  van  Enter:  de  Elsheide,  ruim  120  hectare.  Ten  oosten  hiervan  lag  nog  een
heidevlakte, het Kramersveld, vernoemt naar de familie Cramer die vanaf 1734 woonachtig was op het erve
Leijerweerd. Het Zuiderveld - op kaarten lang  aangegeven als Suikerveld - was lang een gebied met meer dan
85 hectare aan heide.  Het relatief  vlakke gebied ten westen van het essenlandschap, de kadastrale buurt De
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Venen, raakte in de loop van het Holoceen nagenoeg geheel met hoogveen bedekt. In de Enter Venen werd
eeuwenlang turf gestoken.

Aan het begin van de negentiende eeuw kende de marke Enter een wirwar van wegen. De wegenstructuur valt
nader uiteen te rafelen in lokale en bovenlokale wegen en karrenspooren. De lokale wegen werden gebruikt om
vanuit de verschillende buurten op de kortste wijze het dorp te bereiken. Deze wegen waren in het begin niet
meer  dan karrensporen  die later,  door intensivering van het  verkeer,  herkenbare  wegen werden  die ook als
zodanig door de landmeters van het kadaster werden gekarteerd. Echter bleven er karrensporen bestaan die - via
de korts mogelijke weg - dwars over de markegronden naar onder andere de molen en boerderijen liepen. Deze
karrensporen zijn ook opgenomen op de minuutplans. De bovenlokale wegen dienden als doorgaande wegen
voor de plaatsen die Enter omringen. Te noemen vallen de weg van Rijssen - via Enter - naar Delden, de weg
van Enter naar Wierden, de weg van Rijssen naar Goor, de weg van Enter naar Almelo. In die tijd waren er nog
maar weinig bruggen over de Regge. De rivier kon ook bij verschillende voorden doorkruist worden.  Op de
kadastrale minuutplans hebben verschillende wegen de suffix -dijk hetgeen voor het onderzoeksgebied uitgelegd
moet worden als een wat hoger gelegen rechte weg door een nat gebied.  Vaak lagen deze wegen een halve tot
een hele meter boven de omgeving. Waterlopenstructuur De kadastrale minuutplans bieden ook inzicht in de
hoofdstructuur van de waterlopen van Enter. Naast de Regge bestond de waterlopenstructuur van de marke Enter
voornamelijk uit gegraven waterlopen die leeën en graves worden genoemd en daarnaast ook enkele weteringen.
Deze  waterlopen  waren  voornamelijk,  net  als  de  algehele  landschappelijke  hoofdstructuur  van  het
onderzoeksgebied, noord-zuid georiënteerd.

Goorsezijweg 

De wegen- en waterlopenstructuur van Enter omstreeks 1817 en de plaatsen waar de bovenlokale wegen heen
leidden.  Begin  19e  eeuw  bestond  Enter,  net  als  veel  andere  plaatsen,  vooral  uit  een  door  de  landbouw
gedomineerde samenleving. Daarnaast was ook de scheepvaart een belangrijk middel van bestaan. Riviertjes en
beken als de Oude IJssel, de Berkel, de Schipbeek, de Loolee, de Vecht, de Reest, de Echtinger Grift, de Oude
Vaart en natuurlijk de Regge kennen een rijke scheepvaartgeschiedenis. In Twente vertolkten de Regge en Enter
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de belangrijkste  rol  in  de  scheepvaart.  De oudste  vermelding  over  scheepvaart  op  de Regge  komt voor  in
rekeningen van de drost van Twente uit de jaren 1336-1339. Het eerste bericht over het Enterse aandeel in de
scheepvaart  op de Regge dateert  uit 1631.39 Het bestaansrecht had de scheepvaart vooral te danken aan het
moeizame  vervoer  over  de  weg:  zomers  waren  de  wegen  droog,  mul  en  stoffig  en  ’s  winters  waren  ze
onbegaanbaar door regen en overstromingen. De schippers van die tijd waren ook wel de voerlieden van deze
streek. Goederen die vervoerd werden waren onder andere hout, stenen, graan en textielproducten. Daarvoor was
wel een speciaal soort schip nodig dat niet te breed was en weinig diepgang had: de zomp. Vanuit het achterland
werden  de  goederen  naar  overslagplaatsen  gebracht.  Daar  werden  de  goederen  op  de  zompen  geladen  om
vervolgens vervoerd te worden naar de IJsselsteden, Holland en Friesland. Vanwege haar centrale ligging en
over het algemeen voldoende hoge zomerpeil van de Regge om het dorp te bereiken groeide Enter uit tot het
bolwerk van de zompenvaart. In haar hoogtijdagen (tussen circa 1800 en 1830) voeren er op de Regge zeker 160
zompen. Enter telde toen ruim 120 schippers. Het dorp kende drie werven van waaruit schepen voor de Regge,
Berkel, Schipbeek, Vecht en het Zwarte Water werden gebouwd.

Roaiakkersweg

Eind  achttiende,  begin  negentiende  eeuw  ontwikkelde  zich  naast  de  zompenvaart  een  industrie  waar  men
tegenwoordig in Enter nog aan herinnerd wordt: de klompenmakerij. Het aantal geproduceerde klompen lag al
snel hoger dan de lokale behoefte. De export buiten het dorp gebeurde met hulp van de zompenschippers, onder
andere naar Friesland. Na 1830 trad de neergang van de scheepvaart in. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan
te wijzen. De industriële revolutie luidde een nieuw tijdperk in. Met de komst van verharde wegen en daarmee
een toename van het vervoer per kar verloor de scheepvaart haar monopolypositie. Vracht was er nog genoeg
maar het vrachtgeld was sterk gedaald. Een andere tegenslag voor de scheepvaart was het besluit af te zien van
het  bevaarbaarder  maken van de Regge  ten gunste  van  de aanleg  van de  Overijsselse  Kanalen.  Als  laatste
oorzaak kan de komst van de spoorwegen genoemd worden. Na de teloorgang van de zompenvaart ging men
zich  onder  andere  richten  op  een  nieuwe  vorm  van  handel:  de  ganzenhandel.  Vanuit  de  omliggende
broekgebieden als Enterbroek en Bornerbroek werden de ganzen bijeengedreven om naar Engeland en Duitsland
verhandeld te worden. De Eerste Wereldoorlog zorgde voor een abrupt einde aan deze handel.
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Met behulp van HisGIS-data kan ook inzage geboden worden in de Enterse beroepsstructuur aan het begin van
de 19de eeuw. Deze was erg gevarieerd. Het grootste deel van de beroepsbevolking was in 1817 landbouwer.
Hun  aantal  bedroeg  179.  Op  ruime  afstand  volgden  de  schippers,  met  56  vertegenwoordigd.  De  beroepen
koopman,  timmerman,  klompenmaker  en  winkelier  waren  in  meerdere  aantallen  vertegenwoordigd.  Van de
overige beroepen waren er meestal maar een of twee beoefenaren. De meeste percelen waren in eigendom van
personen die woonachtig waren binnen de marke en organisaties van binnen de marke. Bijna de helft van het
Enters grondgebied was in eigendom van de marke. Personen wonende buiten de marke met eigendommen in de
marke waren voornamelijk afkomstig uit buurschappen en plaatsen uit de directe omgeving: (Ambt) Almelo,
(Ambt)  Delden,  Azelo,  Borne,  Bornerbroek,  Deldenerbroek,  Diepenheim,  Elsen,  Goor,  Noetsele,  Notter,
Rectum, Rijssen, Vriezenveen, Ypelo, Zeldam, Zenderen en Zuna. Een perceel bouwland van 3300 m2 was in
eigendom bij  de weduwe van Jan van den Berg,  blikslageres  te Haarlem.  Rond het  Kattelaar  had Lambert
Eindhoven,  koopman  uit  Blokzijl  34  percelen  met  variërend  grondgebruik  in  eigendom.  Verder  waren  de
burgermeester van Rijssen, de Enschedeër Benjamin Willem Blijdenstein, telg van de bekende textielfamilie, en
de Gravin van Wassenaar, van het kasteel Twickel, de eigenaren van een ruim aantal percelen met variërend
grondgebruik. Zeven percelen heide, totaal 4,66 hectare, waren niet in eigendom van de marke. De verschillen
tussen het noord- en zuideinde Enter kenmerkte zich door een scheiding tussen het noord- en zuideinde van het
dorp. Deze scheiding zat hem in zaken als geloof en beroep. Het dorp kan nader onderverdeeld worden in drie
gebieden. In het noordeinde, het gedeelte ten noorden van de weg naar Rijssen, was men overwegend protestant.
Hier waren ook de meeste gewaarde erven aanwezig en de meer kapitaalkrachtige landbouwers. Men trof in dit
gedeelte  van Enter  ook schippers  en schuitenmakers  met scheepswerven.  In  het  zuideinde,  het  gedeelte  ten
zuiden  van  de  katholieke  kerk,  was  men overwegend  Rooms-Katholiek.  De beroepsbevolking  bestond hier
vooral uit handelaars in paarden, ganzenopkopers en -drijvers en klompenmakers.  Het tussenliggende gebied
werd gekenmerkt door een gemengde bevolking van zowel protestanten als katholieken.

Rondweg 

 Rond 1800 kende Enter drie voorname huizen: het Leijerweerd in het noorden van het onderzoeksgebied, de
Berghorst net buiten het dorp en het Kattelaar in het zuiden van het onderzoeksgebied. Het Leijerweerd wordt
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voor het eerst genoemd in het schattingsregister van Twente uit 1475. Het erf, dat ontstond als katerstede, was in
eigendom bij verschillende vooraanstaande families. Begin 1734 kwam het goed in eigendom bij de familie
Cramer. Deze familie liet er, naast de bestaande boerderij, een buitenhuis en theehuisje bouwen. Ook werden een
sterrenbos en allee aangelegd. In 1802 werd toestemming gegeven de naam Putman bij die van Cramer toe te
voegen zodat deze familienaam niet  verloren zou gaan.  Begin 19e eeuw was het  goed eigendom van Karel
Frederik Herman Putman Cramer, schout van het schoutambt Delden. Ten noorden van Enter lag, in de buurt
Berghorsterblok, het herenhuis De Berghorst. In het vuurstedenregister van 1642 werd De Berghorst voor de
eerste  keer  vermeld.  Van  dit  huis  is  vooral  de  genealogie  goed  beschreven.  Ook  hier  waren  verschillende
vooraanstaande families ooit eigenaar. Eind 18e eeuw werd het huis verhuurd en trad het verval in. Het laatste
voorname huis was het Kattelaar, direct aan de Regge gelegen, voor het eerst genoemd in de leenregisters van de
Bisschop van Utrecht in 1382 toen het nog geen herenhuis was. In het schattingsregister van 1475 wordt het als
katerstede vermeld. Vanaf 1660 spreken de archieven over het huis Kattelaar. In 1685 kocht Herman Borgerink
het  Kattelaar.  Borgerink  was  een van de burgermeesters  van Deventer.  In  1738 werd  het  bezit  rondom het
Kattelaar aanzienlijk uitgebreid met vier boerenerven. Een van deze erven was Binnnengaait. Dit erf, gelegen
tegenover het Kattelaar aan de andere zijde van de Regge, was een (schippers)herberg die vanaf de tweede helft
van de achttiende eeuw uitgroeide tot een belangrijk overslagcentrum binnen de zompenvaart. Na het overlijden
van de laatste nog in leven zijnde dochter van Borgerink werd het gehele bezit in 1804 verkocht aan de heer
Lambert Eindhoven uit Blokzijl.

In  het  landbouwsysteem van  het  oostelijk  zandgebied  was  vanouds  een  belangrijke  rol  weggelegd  voor de
woeste  gronden.  In  het  vroegmoderne  landbouwsysteem  -  dat  bekend  stond  als  akkerbouw  met
plaggenbemesting, escultuur of esstelsel - werd zowel akkerbouw en als veeteelt bedreven, het vee stond daarbij
ten dienste van de akkerbouw door deze te voorzien van mest. Doordat er jaar in jaar uit graan verbouwd werd
op  de  bouwlanden,  veelal  zonder  braakperiode,  was  de  behoefte  aan  mest  groot.  Het  systeem  leidde  tot
degradatie en uitputting van de bodem. Deze verschijnselen tegengaan vereiste een continue aanvoer van mest.
Waarschijnlijk werden de bouwlanden uitsluitend bemest met organisch materiaal zoals heide, mos en turf en
nog niet met (zandhoudende) plaggen. Onderzoek van Spek toont aan dat minerale plaggenbemesting in Salland
mogelijk vanaf de zestiende eeuw in aandeel begon toe te nemen. Waarschijnlijk was dit ook in Twente het
geval.  De  plaggen  werden  verzameld  op  de  woeste  gronden,  waarvan  de  eigenaren  van  de  aangrenzende
landbouwgronden het recht hadden deze te exploiteren. Voor deze vorm van bemesting zou, wanneer gestreefd
wordt naar duurzame plaggenlandbouw, dertig maal zoveel heide nodig zijn dan er als bouwland in gebruik is.
Er ontstonden bemestingsproblemen,  men had zeer veel  woeste gronden nodig om de benodigde plaggen te
leveren. Om het recht op het gebruik van de woeste gronden te reguleren werd het gebruik hiervan rond de
twaalfde tot de dertiende eeuw strakker gereguleerd binnen de toenmalige buurtschappen (ook wel buurmarken
of  marken  genoemd).  De  boeren  verdeelden  hun  gebruiksrechten  toen  door  middel  van  een  systeem  van
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waardelen, waarmee men toegang had tot het gebruik van de gronden. Ook mochten eigenaren van waardelen
gebruikmaken van diverse rechten. Een waardeel in de marke Enter gaf recht op het ‘heyden en weyden’ op de
gemeenschappelijke gronden, vissen in de beken rond Enter en steken van turf in het Enterveen. De waardelen
zijn in Volle Middeleeuwen zo over de groep toen bestaande boerderijen verdeeld.  Later gestichte bedrijven
beschikten niet over een waardeel  in de marke. Deze bedrijven, aangeduid als keuter,  kotter of kater(stede),
waren kleiner als gewaarde werven en hadden slechts beperkt recht op het gebruik van de gemeenschappelijke
gronden.  Gewaarde  erven konden worden opgesplitst  waardoor  twee boerderijen  met elk een half  waardeel
ontstonden,  dat  later  weer  verdeeld  kon worden in vier  boerderijen  met  elk een  ¼ deel.  In  Enter  kwamen
dergelijke constructies ook voor. Zo waren het Leijerweerd en het Kattelaar halfgewaard, huis Berghorst had zelf
¼ waardeel en een ½ waardeel van erve Olthof. In totaal waren er in de marke Enter 28 ¼ waardelen. Er stonden
vier erven te boek als ongewaard en er stond een erf te boek als keuter. Over de overige twaalf erven, die in het
boerderijonderzoek van het richterambt Kedingen worden genoemd, zijn deze gegevens niet bekend.61 Naast de
gewaarde erven waren er een groot aantal huizen die uitdriften hadden. Een uitdrift was het recht om vee te
weiden op de markegronden. In de 17e eeuw werd een kerk gesticht die door de marke onderhouden werd. Ruim
1062 hectare was omstreeks 1817 in beheer van de marke, 47,3% van het Enters grondgebied. Meer dan de helft
van deze gronden - 53,54% - bestond uit heide. Grasland kwam met 37,98% op een tweede plek. 7,5% bestond
uit moeras en water, voornamelijk gelegen in het Enterveen. Hakhout en bos, bouwland en hooiland namen nog
geen 1% van het markebezit in. Naast woeste gronden had de marke ook gebouwen en huizen in eigendom. Het
kadaster  vermeldt  het  eigendom  van  twee  scholen,  vier  huizen,  een  perceel  huisgrond  en  vijf  huis  en  erf
percelen.

Bullenaarsweg 

Van de Enterse heide en de ontginning daarvan is geen beeldmateriaal bekend. Om een beeld te schetsen bij de
ontginningen is gebruikt gemaakt van beelden van andere heideontginningen. 

De eerste fase die is te onderscheiden bestrijkt de periode tussen 1800 en 1857. De ontginningen in deze fase zijn
uitgevoerd in een tijd waarin het markestelsel in Enter nog in werking was. De marke Enter werd in augustus
1857 daadwerkelijk verdeeld en vormt daarmee het  eindjaar  van de eerste  fase.1 In  de jaren vijftig van de
negentiende  eeuw  voltrok  zich  in  Enter  de  grootste  landschappelijke  transformatie  van  die  eeuw:  de
markeverdeling. Eeuwenlang collectief beheerde heide-, groen- en veengronden werden privébezit. Niet langer
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was men gebonden aan de regels van de marke en was men volledig vrij de heide te ontginnen. De tweede fase
van de heideontginningen rond Enter heeft betrekking op ontginningen die plaatsvonden in de dertig jaar die
volgden na de verdeling van de marke: 1858-1888. De derde fase is er een waarbij veel verschillende factoren
een rol (kunnen) hebben gespeeld in de ontginningen van de Enterse heide, zowel op bovenlokaal als lokaal
niveau. In 1888 werd de Heidemaatschappij opgericht. In deze fase veranderde ook de landbouwconjunctuur in
positieve  zin  en  werd  kunstmest  een  meer  algemeen  toegepast  product.  Boeren  gingen  zich  steeds  meer
verenigen in standorganisaties en coöperaties. Vanaf circa 1890 gingen de Enterse boeren zich verenigen. Vanuit
de overheid werd in deze fase ook invloed uitgeoefend op de ontginningen. Percelen werden vrijgesteld van
belasting wegens ontginning. In 1910 werd Enter aangesloten op de spoorlijn Neede-Hellendoorn waarbij het
spoor midden over de es en het Zuiderveld werd aangelegd. Deze fase eindigt in 1939, toen was de meeste heide
van Enter al ontgonnen.  De laatste en vierde fase is er een van ontginningen in oorlogstijd en restontginningen:
de  nog  aanwezig  eheide  aan  het  begin  van  deze  fase  was  verdeeld  in  snippers  verspreid  over  het
onderzoeksgebied. Alleen op het Zuiderveld lag nog een aaneengesloten gebied van heide. Deze fase wordt in
1987 afgesloten, toen was de Enterse heide volgens de kadastrale archieven volledig ontgonnen.  Resumerend
kunnen ontginningen onderverdeeld worden in de volgende fases:  

1. 1800-1857: ontginningen in de nadagen van de Enter marke;

 2. 1858-1888: ontginningen in de drie decennia na de markeverdeling; 

3. 1889-1939: nieuwe instellingen, technieken en ontginningen onder overheidsinvloed; 

4. 1940-1987: ontginningen in oorlogstijd en restontginningen. 

Van een beperkt groepje ontginningen kon de jaardatering niet exact vastgesteld worden. Waar dit het geval was
zijn de ontginningen aangemerkt als ontgonnen in fase 1 of 2 dan wel ontgonnen in fase 2 of 3. Een perceel werd
in fase 3 en 4 ontgonnen en heeft dan ook deze aanduiding meegekregen. Van 7,7% van het heideareaal van na
de markeverdeling werd ‘het  soort van eigendom’ (het grondgebruik)  in het kadaster  in de loop van de tijd
gewijzigd  in  broekveen  of  broekgrond.  Deze  percelen  zijn  niet  verder  meegenomen  in  het  onderzoek.
Ontginningen in de nadagen van de Enter marke (1800-1857). Zaken die speelden in de marke zijn opgetekend
in de markeboeken. Informatie over de ontginningen in het begin van deze periode moeten we dan ook vooral uit
deze boeken halen. De markeboeken van Enter bevatten de verslagen van de vergaderingen (holtinks). In de
vergaderingen kwamen vooral zaken aan de orde die samenhingen met het beheer van de markegronden.  De
markeboeken  van  Enter  uit  deze  fase  berichten  onder  meer  over  de  uitgave  van  uitdriften,  het  steken  van
plaggen,  aangravingen (ontginningen) en insmijtingen (het  tenietdoen van ontginningen),  maar ook over het
onderwijs,  de  kerk  en  het  plaatsen  van  huizen  op  markegronden.  In  1832  werd  het  kadaster  ingesteld.
Ontginningen die vanaf dat jaar plaatsvonden zouden in principe via de kadastrale archieven te volgen moeten
zijn. Berichten over ontginning in de markeboeken In vrijwel elk holtinkverslag kwamen de aangravingen aan de
orde. Hoewel de markeboeken niet compleet zijn geven deze wel een beeld van wat er omtrent de ontginningen
in de marke Enter speelde. Aangravingen waren bijna een vast agendapunt.  Vast staat dat in de tijd van het
markestelsel  woeste gronden  werden  ontgonnen en dus ook heidegronden,  al  wordt  dit  niet  expliciet  in  de
markeboeken vermeld. Ook is het moeilijk om iets te zeggen over de locatie en omvang van de ontginningen.
Het  holtinkverslag  van oktober  1800 vermeldt  dat  verscheidene  ingezetenen  van de  marke  gronden hebben
‘aangesmeten’  (aangelegd).  Deze  gronden  werden  door  de  markerichter  en  een  aantal  gecommitteerden  in
ogenschouw genomen. Daarbij werd beoordeeld of deze ten nadele van de marke waren. Zo ja, dan dienden de
ontginningen ingesmeten te worden. Zo niet dan werden de ontginningen na redelijkheid getaxeerd en mocht de
ontginning na betaling van het getaxeerde bedrag in stand gehouden worden. In het holtinkverslag van juni 1801
vinden we een bericht van soortgelijke strekking. Deze ‘regeling’ zorgde voor verdeeldheid onder de gewaarden.
Het aangraven van gemene gronden zou tot groot nadeel van de marke leiden.In de holtink van 9 juni 1802 werd
bepaald  dat  ‘niemand enige  markegrond  zal  mogen  aangraven  of  uitspitten zonder alvorens  op den  holtink
permissie daar toe verkregen te hebben, op de boete van twee goudgulden voor de gewaarden en op de boete van
vier  goudgulden  voor  ongewaarden’.  Clandestiene  ontginningen  dienden  door  de  aangraver  weer  in
oorspronkelijke staat terug gebracht te worden. Het verslag van de holtink van 25 juni 1805 vermeldt dat bij de
markerichter  veel  klachten  binnengekomen  waren  over  dat  enige  ingezetenen  van  de  marke  gronden  die
ingesmeten dienden te worden, zoals bij de vorige holtink was besloten, opnieuw hadden aangegraven. Bepaald
werd dat de aangravers deze gronden opnieuw in moesten smijten (de ontginningen ongedaan moesten maken).
Nieuwe  aangravingen  dienden  goedgekeurd  te  worden  door  de  markerichter  en  gecommitteerden.  Werd  er
zonder toestemming aangegraven dan kon men rekenen op een boete van 20 goudgulden, een aanzienlijk hoger
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boetebedrag dan tijdens de holtink van juni 1802 was bepaald. Hetgeen in juni 1805 was bepaald ten aanzien van
aangravingen had niet  het  gewenste effect.  Voor de holtink in september van datzelfde jaar waren klachten
binnengekomen bij het markebestuur. Eerder ingesmeten gronden waren opnieuw aangegraven en ‘langer dan
jaar en dag door die aan of opgraver rustig en vreedig zijn bezeten geworden’. Er werd besloten de aangegraven
gronden  door  de  markerichter  en  de  gecommitteerden  te  laten  taxeren  en  de  verschuldigde  ‘penningen’  te
vorderen.

Bornerbroekseweg 

In het verslag van de najaarsholtink van 1806 en de verslagen van de holtinks van 1807 en later wordt niets over
ontginningen vermeld. Vanaf 1812 komt het onderwerp ontginningen weer voor in de markeboeken. Opnieuw
werd  door  het  markebestuur  een  commissie  ingesteld.  Deze  commissie  moest  bekijken  welke  gronden
aangesmeten waren én niet betaald waren. Gronden die niet betaald waren zouden getaxeerd worden. Ook had
men te maken met huisjes die op de markegronden waren en waarvoor ‘heele kampen’ waren aangegraven. Uit
een - door een aantal ingezetenen van de marke opgestelde - brief, die werd voorgelezen op de holtink van 28
augustus 1815, werd duidelijk hoe groot het probleem omtrent de aangravingen was. ‘… door veele inwooners
van Enter Markt (marke), sedert eenigen tijd, straffeloos naar eigen goedvinden veel van de markten gronden
worden aangegraven en tot privaat eigendom word toegeigend veeltijds niet zonder aanmerkelijk nadeel; en ook
der gemeene wegen welke op sommige plaatsen waar dezelve voorheen regtlegen, thans met veele bogten ginsch
en herwaards gaan, dat ofschoon dese veelvuldige aangravingen van Markten gronden zonder eenige aanvrage
aan de Eigengeërfdens, veel minder met approbatie van Goede Heeren vergaderingen geschieden, zooals naar
Markten gewoonte en huishoudelijke usantie (gewoonte) behoorde plaats te hebben …’. Naar aanleiding van
deze  brief  werd  tijdens  de  holtink  van  augustus  1815  besloten  dat  de  markerichter  samen  met  de
gecommitteerden door de marke zouden reizen om willekeurig gedane aangravingen op te sporen en deze naar
de markeresolutieën  te  straffen.  De daad werd bij  het  woord gevoegd.  Het  verslag van de vergadering van
september  1816 bevat  een  lijst  met  zeventien  namen van  personen die gronden  aangegraven  hadden of  de
markegronden anderszins benadeeld hadden en de locatie van die gronden. Van vier percelen valt met hoge
zekerheid te zeggen dat het heide betrof. Deze percelen waren aan het Enter Veld gelegen waar vrijwel zeker het
Zuiderveld mee wordt bedoeld en worden omschreven als veldgrond (heidegrond).16 Van drie van de percelen is
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de oppervlakte en het bedrag dat afgestaan moest worden aan het markebestuur bekend. Deze percelen hadden
tezamen een omvang van zeker 3.888 tred (circa 3.305 m2) en twee schepel (circa 200 m2) waar vijfennegentig
gulden voor betaald moest worden aan het markebestuur. 

Op de holtink van augustus 1818 waren aangravingen het eerste agendapunt, meer specifiek de slechte betaling
van de aangegraven en getaxeerde gronden. Een aantal aangravers had klachten ingediend omdat zij vonden dat
hun grond te hoog getaxeerd was. Daarop werd besloten dat de taxatiecommissie de klachten in overweging zou
nemen en zo nodig opnieuw te taxeren. Ook moest de commissie de gronden, die na het uitbrengen van het
rapport van augustus 1816 waren aangegraven en de gronden welke ‘nog begeert worden om aan te graven’,
inspecteren  en  taxeren.  Er werd  nogmaals  een  waarschuwing uitgedaan  dat  het  niet  toegestaan  was  zonder
accordering van het markebestuur aangravingen te doen. Aangravingen die zonder toestemming plaatsvonden
werden gezien als roof en zouden bestraft worden met een sanctie. De marke stond er in 1819 in financieel
opzicht niet al te rooskleurig voor. In de holtink van november van dat jaar werd besloten tot betaling van de
markeschulden met geld van aangegraven gronden. Aangravingen brachten dus tegenstrijdige belangen met zich
mee:  aangravingen waren  enerzijds  ten nadele  van de  marke  en anderzijds  een  oplossing voor  de nijpende
financiële situatie waar de marke soms in verkeerde. Tijdens de holtink van 31 oktober 1819 werd opnieuw
besloten om een commissie te benoemen om aangegraven en aan te graven gronden op te nemen. De commissie
rapporteerde de aangravingen en ging later over tot invordering van de schulden die de aangravers verschuldigd
waren.
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Bornerbroekseweg 

In 1827 werd nogmaals overgegaan tot opneming van de aangegraven gronden om met de verkoopopbrengsten
de schulden op de grondbelasting van de marke van dat jaar te kunnen voldoen. In de jaren die volgden werden
de  aangegraven  gronden  nog  meerdere  malen  opgenomen  onder  meer  om  inkomsten  te  generen  om  de
grondbelasting te kunnen voldoen. Tijdens de holtink van 5 april 1841 werd besloten om rechtskundig advies in
te winnen om willekeurige aangravingen en gebouwde huizen (hutten) weer weg te ruimen. Nogmaals werd het
verbod uitgevaardigd, op straffe van een boete, om gronden aan te graven. Gronden werden namelijk niet alleen
aangegraven enkel ten dienste van de landbouw. Ook werd (veelal) clandestien aangraven om hutten te bouwen.
Dit gebeurde vooral op het Zuiderveld. In de nadagen van de marke waren er tweeenveertig hutten op de marke
gebouwd  ‘waarvan  de  eigenaren  ieder  eene  meerdere  of  minder  hoeveelheid’  markegrond  in  bezit  haden
genomen. Vanaf het moment dat het proces van de markeverdeling in gang werd gezet - eind 1852, begin 1853 -
waren  aangravingen  nog maar  een  enkele  keer  onderwerp  van  gesprek  tijdens  vergaderingen.  In  deze  fase
verkocht de marke ook (heide)gronden - soms met daarop hutten - waarna het de koper vrijstond hier een ander
grondgebruik  aan  te  geven.  Door  het  veelal  ontbreken  van  gegevens  over  de  omvang  van  en  het  soort
aangegraven  grond  kan  op  basis  van  de  markeboeken  geen  betrouwbare  uitspraak  gedaan  worden  over  de
omvang van de heideontginningen. 

Dit soort armoedige woningen kwamen vroeger voor op het Zuiderveld. Ontginningen volgens het kadaster. In
1832 werd  het  kadaster  ingesteld.  Ontginningen die vanaf dat  jaar  plaatsvonden zouden in principe via het
kadaster te volgen moeten zijn. Echter werden de aangegraven gronden mogelijk pas na 1856, toen het proces
rond markeverdeling in volle gang was, in het kadaster verwerkt. Toch kan op basis van een vergelijking tussen
de HisGIS-data, die de situatie omstreeks 1817 weergeeft, en de door Woolderink verzamelde gegevens op kaart
en  schrift,  die  de  situatie  in  1858  na  de  markeverdeling  weergeeft,  een  indicatie  gegeven  worden  van  de
ontginningen in deze fase.  Het oppervlak aan heide bedroeg omstreeks 1817 zo’n 573 hectare.  Direct na de
markeverdeling, in 1858, bedroeg het areaal heide nog zo’n 424 hectare. Dit wil echter niet zeggen dat er in deze
fase ruim honderdvijftig hectare werd ontgonnen ten gunste van cultuurgrond, bos en hutten en/of boerderijen
(bebouwing). Er zijn een aantal factoren te noemen die het verschil in oppervlakte van heide tussen de twee
genoemde jaartallen verklaren: 
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1. Tijdens het proces van de markeverdeling, dat aan het einde van deze eerste fase van ontginningen
begon te lopen, werd tussen circa 1854 en 1856 heide ontgonnen ten behoeve van de uitvoer van het bij
de markeverdeling horende ‘plan van wegen en waterlopen’

2. Met de verdeling van de marke Enter ontstond er een geheel nieuw verkavelingspatroon waarbij het
grondgebruik  van  verschillende  percelen  heide  werd  gewijzigd  naar  broekgrond,  broekweiland  en
moeras.  Dit  is  waarschijnlijk de grootste  factor  voor het  verschil  in heideoppervlak tussen de twee
aangehaalde jaartallen. 

3. De door Woolderink vervaardigde reconstructiekaart van de markevedeling bevat vrijwel alle percelen
die als gevolg van de markeverdeling ontstonden, maar is dus niet helemaal volledig. Getracht is de
ontbrekende percelen zoveel mogelijk toe te voegen. 

4. Zoals hierboven vermeld werden ontginningen ten tijde van het markestelsel pas laat in het kadaster
verwerkt. Gecultiveerde gronden die met markeverdeling verdeeld werden en die in 1817 als heide zijn
opgemeten  voor  het  kadaster  zijn  zeer  waarschijnlijk  al  tijdens  het  nog  in  werking  zijn  van  het
markestelsel  ontgonnen,  danwel  heel  snel  na  de  verdeling  van  de  marke  ontgonnen.  Een  aantal
ontginningen kon exacter gedateerd worden door bestudering van de TMK 1850. De terreinopmetingen
voor deze kaart vonden plaats tussen 1844 en 1852, dus nog ten tijde van het markestelsel.

Ontginningen  waarvan  niet  met  zekerheid  vastgesteld  kon  worden  of  ze  voor  of  na  de  markeverdeling
plaatshadden zijn aangeduid als ontgonnen in fase 1 of 2.  Deze ontginningen hadden een bescheiden omvang
van slechts 8,3 hectare verdeeld over 47 percelen. In werkelijkheid moet het aantal heideontginningen in deze
periode groter zijn geweest maar dit valt niet met getallen en op kaartvast te leggen. Er werd heide ontgonnen
om  sowieso  21  hutten  -  waarvan  twee  illegaal  -  en/of  boerderijen  te  stichten.  Deze  ontginningen  hadden
gezamenlijk een oppervlakte van 6.000 m2 . Daarnaast werd zo’n 7,6 hectare, verdeeld over 26 percelen, heide
tot bouwland ontgonnen. De bouwlandontginningen hadden hoofdzakelijk een onregelmatige blokverkaveling.
De perceelsomvang van de bouwlandpercelen liep sterk uiteen. De kleinste ontginning mat 270 m2 , de grootste
was ruim 1 hectare. Het gemiddelde oppervlak bedroeg 0,3 hectare.26 Een blik op de TMK 1850 leert dat zowel
de  bebouwing als  het  bouwland door  perceelsrandbeplanting  werden  omgeven.  Er  werd  verspreid  over  het
onderzoeksgebied ontgonnen. De meeste ontginningen waren gelegen op de gradiënt van de heide het meest
grenzend aan reeds gecultiveerd land, langs of dicht in de buurt van wegen of karrensporen. Qua oppervlakte
werd  het  meest  ontgonnen  in de  buurt  Hiltjesdam maar  ook in de Zuidermaten  lagen  enkele  relatief  grote
ontginningen.  In  de buurten rond de Enter es hadden kleinere ontginningen plaats. De overige ontginningen
waren  gelegen  in  de  Kattelaars-  en  Kraayenveldshoek.  Opvallend  is  dat  er  op  het  grootste  aaneengesloten
heidegebied van Enter - de Elsheide, het Kramersveld, het Berghorsterblok en de Waterhoek - geen ontginningen
plaatsvonden. 
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Bornerbroekseweg 

De ontginningen vonden overwegend plaats op de hoger gelegen delen in het landschap. Men zocht de hoogste
delen  van  (gordel)dekzandduinen  en  dekzandwelvingen  op.  De keuze  vooral  om te  ontginnen op  de  hoger
gelegen delen van het landschap vertaalde zich door in het bodemtype dat men aantreft bij de ontginningen in
deze fase. Het grootste deel van de ontginningen vond plaats op droge beekeerdgronden (GWTVI), ook werd er
aanzienlijk ontgonnen op podzolgronden (laar- haar- en veldpodzol, GWT VI en hoger).

De omvang van de ontginningen die in fase 1 of 2 plaatshadden bedroeg zo’n 14,4 hectare verspreid over 93
ontginningen.  De  ontginningen  bestonden  voor  het  grootste  deel  uit  bouwland,  gevolgd  door  weiland.
Bebouwing (huis,  soms met  schuur,  en erf)  nam een  bescheiden  aandeel  in.  Het  aandeel  dat  tot  bos  werd
ontgonnen was verwaarloosbaar  De ontginningen hadden verspreid over het onderzoeksgebied plaats, met op
enkele plekken concentraties van ontginningen. Nieuwe bebouwing werd met name in de Zuidermaten dicht
nabij het dorp gesticht. Ten zuiden van het dorp, rond de es, lagen meerdere groepjes vroeg ontgonnen percelen
bij elkaar. Dit kwam - op kleinere schaal - ook voor in de Zuidermaten, Kattelaarshoek en de Hieltjesdam. De
meeste ontginningen waren gelegen op de gradiënt van de heide het meest grenzend aan reeds gecultiveerd land,
langs of dicht in de buurt van wegen of karrensporen. Ook waren er enkele volledig nog door heide omsloten
ontginningen. Twee daarvan waren gelegen op het Zuiderveld. De verkavelingsstructuur valt als onregelmatige
blokverkaveling te karakteriseren. 

Totaalomvang van de ontginningen: 14,4 hectare, percentage op totaal in beeld gebrachte ontginningen: 3,2%,
grondgebruik na ontginning, absolute omvang in m2 % totaaloppervlak in deze fase (Dennen)bos 1.370 0,95,
bebouwing 12.317 8,55, bouwland 108.747 75,46, weiland 21.670 15,04. De kleinste ontginning - tot huis en erf
- mat een oppervlakte van 30 m2, de grootste - tot weiland - 12.930 m2 . Het merendeel van de ontginningen was
kleiner dan 1.000 m2. Deze ‘kleine ontginningen’ bestonden voor vooral uit bouwland gevolgd door bebouwing.
Binnen deze groep vallen ook alle ontginningen tot  bos.  Ongeveer een derde van de ontginningen had een
omvang tussen de 1.000 en 4.999 m2, deze bestonden voor het  overgrote deel  uit  bouwland,  percelen  ten
opzichte van een bebouwingsontginning. Maar een klein deel van de ontginningen had een omvang die groter
was dan 5.000 m2. Dit betroffen een perceel bebouwing, twee percelen weiland en twee percelen bouwland. 
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Grote kavels aan de  Bornerbroekseweg 

Bij  de bos- en bouwlandontginningen binnen deze fase wist  men de hoge delen van het  landschap goed te
vinden.  De  bosontginningen,  niet  zijnde  singel  of  houtwal,  waren  voor  twee  derde  gesitueerd  op
dekzandwelvingen en voor een derde op gordeldekzandwelvingen. Het bos werd hoofdzakelijk aangelegd op
droge beekeerdgronden gevolgd door laarpodzolgronden. De bouwlandontginningen hadden hoofdzakelijk plaats
op (gordel)  dekzandwelvingen.  Qua bodemsoorten  vertonen  deze  ontginningen  sterke  overeenkomst  met  de
eerste fase. Er werd hoofdzakelijk ontgonnen op droge beekeerdgronden  en op droge podzolgronden (haar, laar
en veld). Nieuwe bebouwing werd over het algemeen hoger dan de directe omgeving gesticht, al werd er ook op
een  aantal  relatief  lage  plaatsen  gebouwd.  Weilandontginningen  vonden  plaats  op  de  lagere  delen  van  het
landschap.  Deze  ontginningen  hadden  plaats  op  een  vlakte  van  ten  dele  verspoelde  dekzanden  en  op  lage
dekzandduinen en lage gordeldekzandduinen. Tot weiland werd in deze fase vooral op nattere beekeerdgronden
ontgonnen.

 Vanaf 1806 gingen er stemmen op om maatregelen te nemen op het gebied van verdeling van de marken. Vanaf
1809 werden er vanuit de overheid verschillende pogingen gedaan om tot afschaffing van de marken te komen.
De regering was van mening dat het markestelsel de ontginning van woeste gronden tegenhield. Met het ‘Besluit
houdende bepalingen ter bevordering van het ontginnen van woeste gronden’ van 1809 trachtte men door middel
van belastingvrijstelling en het in particulier eigendom brengen van markegronden te komen tot opheffing van de
marken en ontginning van de woeste gronden. In 1810 volgde een gedetailleerdere uitwerking. Er werden naar
aanleiding van deze besluiten slechts enkele marken in Overijssel verdeeld. Bij Koninklijk Besluit van 24 juni
1837 kregen de gouverneurs in de provincies opgedragen de bepalingen van 1809 en 1810 ‘stiptelijk’ in acht te
nemen. Vanaf dat moment kwamen de verdelingen pas echt op gang. In de periode 1840-1859 werden 77 van de
114 marken in Overijssel verdeeld. In diezelfde periode werd ook de marke Enter verdeeld. Op 16 december
1852 werd het verdelingsplan voor de marke Enter vastgesteld, dit plan werd bij Koninklijk Besluit van 7 maart
1853 goedgekeurd. De scheidingsacte van 14 augustus 1857 bevat 1085 nieuwe percelen die gezamenlijk een
oppervlakte van 927 hectare bestreken. Vlak na de markeverdeling bedroeg ruim 424 van 927 verdeelde hectares
heidegronden.  De  verdeling  van  de  marke  ging  gepaard  met  een  nieuw  verkavelingsplan  en  met  nieuwe
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waterwegen en hoofdwegen. De verdeling van de marke Enter in 1857 had zodanige invloed op het landschap en
de ontginningen dat in deze paragraaf eerst stilgestaan wordt bij het proces van de markeverdeling en ruimtelijke
veranderingen die ermee gepaard gingen voordat er aandacht besteedt wordt aan de ontginningen. Het onderzoek
van Woolderink naar de markeverdeling van Enter heeft uitgevoerd vormt de basis voor het onderzoek van de
ontginningen  die  na  de  markeverdeling  plaatsvonden.  Verdeling  van  de  marke  Enter  Wanneer  we  de
markeboeken van Enter vanaf 1800 raadplegen dan is het eerste moment waarop er over verdeling van de marke
gesproken wordt 1810. Wellicht niet geheel toevallig gezien het Koninklijk Besluit van datzelfde jaar. In 1810
werden drie gecommitteerden benoemd en aangesteld om een plan op te stellen om al dan niet tot de verdeling
van de marke te komen. In de vergadering van 9 oogstmaand (augustus) 1810 werd besloten ‘geene verdeeling
toetelaten’.  In 1833 was de markeverdeling weer een onderwerp op de agenda. Aanleiding daartoe was een
manier te vinden om de markeschulden te voldoen en fondsen te formeren om de jaarlijkse uitgaven te kunnen
dekken. Er werd een commissie benoemd om uit te zoeken of belasting op vee uitvoerbaar was, zo niet dan
moest er tijdens de volgende vergadering worden beslist hoe de markegronden het best verdeeld konden worden.
Het werd een belasting op vee. Op de holtink van 31 augustus 1836 besloot men met 21 tegen 5 stemmen om de
marke te verdelen. Er werd een vijfledige commissie aangesteld om een plan van verdeling op te stellen. In de
holtink van augustus 1837 werd na het voorlezen van het concept plan van verdeling besloten dat de marke maar
beter niet verdeeld kon worden. In december 1840 verklaarde de heer Wicher Jansen, eigengeërfde in de marke,
dat het hem beter leek om de markegronden te verdelen. Bij behandeling, in de volgende vergadering, werd het
voorstel afgestemd. Tijdens de holtink van 26 juli 1842 werd er opnieuw besloten tot verdeling van de marke
over te gaan en werd opnieuw een commissie benoemd om tot een verdelingsplan te komen. In september van
dat jaar werd het plan van verdeling behandeld in tijdens de holtink, het plan bevatte op verschillende punten
onduidelijkheden.  Tijdens de  holtink van  3 juni  1846 werd  er  opnieuw over  de verdeling gestemd,  dertien
stemmen voor, negen tegen. Een commissie onder leiding van de markerichter werd aangesteld om een concept
plan verdeling te maken. Dit plan werd 19 dagen later met vijftien tegen negen leden goedgekeurd. Het leek erop
dat verdeling nu toch echt ging plaatsvinden. Zo besloot men tot het opmaken van een kaart van de gehele marke
en werd er een landmeter aangesteld.  Verslagen van de vergaderingen van 1847 en 1848 ontbreken. Uit het
verslag van de holtink van 10 januari 1849 wordt duidelijk dat uit de voorafgaande vergadering was gebleken dat
men over het algemeen tegen verdeling was. De eerder geplande verdeling ging dus niet door.

Op aandrang van de Commissaris der Koning van Overijssel besloot men op 12 oktober 1852 de marke alsnog te
verdelen. Wederom werd een commissie benoemd om een plan van verdeling op te stellen. Dit plan werd tijdens
de holtink van eind 1852 eenparig goedgekeurd. Begin 1853 werd het plan bij Koninklijk Besluit goedgekeurd
en voor kennisgeving aangenomen. Er werd een commissie benoemd om de verdeling ten uitvoer te brengen. In
de  vier  jaren  die  volgden  werd  de  verdeling  verder  voorbereid.  Wekelijks  -  en  soms nog vaker  -  werd  er
vergaderd en werden inspecties gehouden over allerhande zaken omtrent de verdeling.  Zaken die behandeld
werden  waren  onder  meer  het  plan  van  wegen  en  waterlopen  en  bijbehorende  bruggen  en  duikers,  het
controleren van de waardelen, uitdriften en katergerechtigden. Nog nooit was er in het bestaan van de marke
zoveel vergaderd. Landmeter A. Kannegieter werd aangesteld om een lijsten van deelgerechtigden op te maken
en percelen op te meten, te classificeren en op kaarten in te tekenen. De begrenzing van de nieuwe percelen vond
plaats door kielspitten. Kielspitten zijn wigvormig uitgestoken voren of greppels van ongeveer een schep diep.

In  de  tapperij  de  Halve  Maan  werd  door  de  commissie  van  verdeling  een  lokaal  gehuurd.  Hier  hadden
commissievergaderingen plaats en werden deelgerechtigden ontboden. Woolderink heeft in de jaren zestig van
de vorige eeuw de markeverdeling van Enter met behulp van de markearchieven en kadastrale archieven zowel
op kaart als op schrift gereconstrueerd. De kaart bevat vrijwel alle percelen die als gevolg van de markeverdeling
ontstonden.  Aan  de  noordzijde  een  klein  gedeelte  van  de  marke  Ypelo.  Op  10  september  1856  vond  de
daadwerkelijke loting van de markegronden plaats in tapperij de Halve Maan te Enter. In deze uitspanning had
de  commissie  van  verdeling  een  kamer  gehuurd  waar  vergaderingen  plaatsvonden  en  de  deelgerechtigden
ontboden  werden.  In  totaal  waren  er  206  deelgerechtigden,  die  zowel  binnen  als  buiten  de  marke  Enter
woonachtig waren. De gronden werden op verschillende manieren verdeeld. 
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Cafe De Halve Maan

Overeenkomstig met de kleuren op een kaart werd er als volgt verdeeld 

 • Bruin. Heidegrond. Verdeling door middel van loting aan deelgerechtigden uit het noordeinde van het dorp
Enter.  

 • Donkerblauw. Veengrond. Verdeling door middel van loting aan deelgerechtigden van het hele dorp Enter.   

• Lichtblauw. Heidegrond. Verdeling onder ‘buitenmarksen’ die bouwland in Enterbroek bezaten.  

• Geel. Door de marke publiek verkochte percelen.   

• Donkergroen. Broekgrond. Verdeling door middel van loting aan deelgerechtigden uit het noordeinde van het
dorp Enter.  

 • Lichtgroen. Broekgrond. Verdeling door middel van loting aan deelgerechtigden uit het zuideinde van het dorp
Enter.   

• Oranje. Heidegrond. Verdeling door middel van loting aan deelgerechtigden uit het zuideinde van het dorp
Enter.   
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• Paars. Huisjes (hutten) die in de 19e eeuw illegaal op de marke gebouwd zijn. Bij de verdeling zijn ze met circa
halve hectare grond verkocht aan de bewoners. Als dat niet mogelijk was wegens onvermogen van de bewoners
werden de overige huisjes verkocht voor een gering bedrag aan respectievelijk de Hervormde Diaconie (d.d. 17-
06- 1858) en aan het Roomsch Catholijk Parochiaal Armbestuur te Enter (d.d. 03-09-1860).   

•  Rood.  Verdeling  ‘op  de  naaste’,  dus  grenzende  aan  oudhoevige  percelen  bouwland  enzovoort  van
deelgerechtigden buiten de kom van het dorp Enter zoals Enterbroek et cetera.   

• Zwart. Hutten met enige grond. 

Onderhands aan de gebruikers verkocht, ofwel als ze dat niet wilden of konden geschonken aan respectievelijk
de R.K. Diaconie of N.H. Diaconie, afhankelijk van de geloofsovertuiging van de bewoners. De scheidingsacte
van 14 augustus 1857 bevat 1085 nieuwe percelen die gezamenlijk een oppervlakte van 927 hectare bestreken.

De  kaart  weergeeft  het  grondgebruik  van  de  voormalige  markegronden  zoals  dat  in  1858,  kort  na  de
markeverdeling,  was.  Het  oppervlak  aan  heidepercelen  bedroeg  zo’n  424  hectare.  81  Verkaveling  van  de
heidegronden In 1858 bedroeg het oppervlak aan heide zo’n 424 hectare. Deze heide was verkaveld in percelen
variërend in grootte tussen de 20 en 103.760 m2 , de gemiddelde perceelgrootte bedroeg 6.330 m2, oftewel ruim
een halve hectare. Per buurt verschillende de verkavelingsstructuur. De heide op het Zuiderveld en De Venen
was hoofdzakelijk in stroken verkaveld. De verkaveling van de Elsheide en Waterhoek bestond voornamelijk uit
onregelmatige, relatief grote, blokken. Heide op het Kramersveld was afwisselend in grote blokken en smalle
stroken verkaveld.  Heide gelegen  in de overige  buurten van het  onderzoeksgebied  kende hoofdzakelijk een
onregelmatige verkaveling. Een opvallende verkaveling treffen we in de Kattelaarshoek. Hier lagen 33 kleine
percelen met oppervlaktes tussen de 330 en 800 m2 die verdeeld zijn onder personen van buiten de marke die
bouwland  in  Enterbroek  bezaten.  Het  wegen-  en  waterlopenpatroon  van  na  de  markeverdeling  Bij  de
markeverdeling  hoorde  ook een  plan  van  wegen  en  waterlopen  om de  nieuwe percelen  te  ontsluiten  en  te
ontwateren. De ruimtelijke uitwerking van dit plan moet vooral aan de reconstructiekaart van de markeverdeling
van  Woolderink  ontleend  worden.  Het  archiefstuk  dat  betrekking  heeft  op  dit  plan  betreft  slechts  een
omschrijving.  Wegenstructuur  Het  wegenpatroon  van  na  de  markeverdeling  was  volledig  anders  dan  het
wegenpatroon  zoals  omstreeks  1817  bij  de  eerste  kadastrale  opname  was.  Voor  het  merendeel  werden  de
bestaande  wegen  niet  gehandhaafd,  er  werden  compleet  nieuwe  wegen  aangelegd.  Wat  ontstond  was  een
wegenpatroon  dat  vooral  uit  strakke  rechte  wegen  bestond  daar  waar  deze  midden  door  de  voormalige
markegronden heen liepen. Daar waar de wegen langs niet-voormalige markegronden liepen kenden de wegen
een meer kronkelende vorm.52 Waterlopenstructuur Ook in de hoofdstructuur van de waterlopen veranderde het
een en ander met de markeverdeling. Net als bij de wegen werd een strakker profiel gehanteerd. Bij een aantal
waterlopen vonden er opvallende wijzigingen plaats. Zo werd de grave ten westen van de Zuider Es ingekort. Op
het Kramersveld werd een waterloop helemaal verwijderd, waarschijnlijk de Witmoesbeek.
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Een groot gedeelte woeste gronden is reeds tot hooi-, bouw- en weiland ontgonnen en de lust tot cultiveren
vermeerderd,  vooral  in  de  verdeelde  marke  van  Enter’,  zo  bericht  het  gemeenteverslag  van  1858.  Na  de
markeverdeling  namen  de  ontginningen  een  hoge  vlucht.  Tussen  1858  en  1888  vonden  575  percelen
ontginningen plaats, in totaal 186,5 hectare, oftewel 41,3% op het totaal van de in beeld gebrachte ontginningen.
Het  jaartal  1864 springt  eruit.  In  dat  jaar  werd 136 hectare  ontgonnen.  Ruim de helft  van de ontginningen
bestond uit weiland. De weilandontginningen concentreerden zich vooral in een lint ten westen van de Zuider Es
en op het Zuiderveld. Ook op de Elsheide en het Berghorstblok kwamen - weliswaar in mindere mate dan nabij
de Zuider Es en het Zuiderveld - concentraties weilandontginningen voor. De overige weilandontginningen lagen
meer solitair verspreid over de andere buurten. Circa een derde van de ontgonnen heide in deze fase werd tot
bouwland  ontgonnen.  De  bouwlandontginningen  waren  beduidend  minder  aaneengesloten  dan  de
weilandontginningen. De tot bouwland ontgonnen heide in deze fase was vooral gelegen op het Zuiderveld en op
de Zuidermaten dicht nabij het dorp  Er werd dus vooral heide ontgonnen die dicht bij het dorp gelegen was. De
overige soorten grondgebruik waartoe ontgonnen werd waren hooiland, bos, divers, bebouwing en infrastructuur.
Ook in deze fase namen de bosontginningen dus maar een bescheiden aandeel in. Deze ontginningen bestonden
veelal, 40 ontginningen, uit houtsingels of -wallen van dennen en/of hakhout die percelen (deels) omsloten. Een
aantal van deze singels werd aangelegd voordat de heide die ze omsloten in een latere fase werd ontgonnen. Het
aandeel bosontginningen niet-zijnde singel was elf. Nieuwe bebouwing werd vooral op het Zuiderveld en op de
Zuidermaten dicht nabij het dorp gesticht. Meest opvallend binnen de bebouwingsontginningen zijn de bouw van
twee  steen-  en  twee  pannenbakkerijen,  met  bijbehorende  droogloodsen,  aan  de  westzijde  van  de  Enter  es,
gesticht in verschillende jaartallen. Bij het dorp werd in 1860 midden in een groot heideveld een veldsteenoven
gesticht.  Het  grootste  deel  van de ontginningen in de categorie  divers  was fabrieksterrein van de steen-  en
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pannenbakkerijen. Daarnaast bestonden de divers-ontginningen uit twee huis, erf en bouwland percelen, twee
zandbergen,  een  akkerwal  en  een  perceel  met  het  grondgebruik  tuin.  De infrastructuurontginningen  hadden
plaats vanuit particulier opdrachtgeverschap en dienden waarschijnlijk om percelen beter te kunnen ontsluiten.

De verkavelingsstructuur is vanaf deze fase vooral terug te voeren naar de verkaveling die de heidegronden met
de  markeverdeling  hadden  gekregen.  De  verkaveling  van  de  ontginningen  bestond  hoofdzakelijk  uit
(onregelmatige) blokverkaveling. Veruit het merendeel van de ontginningen was direct grenzend aan een weg
gelegen. Slechts een handjevol ontginningen had midden in een groter perceel heide plaats, de resterende heide
werd dan in een latere fase ontgonnen.

Bornerbroekseweg 

Er kan op basis van twee bronnen iets gezegd worden over de perceelsrandbegroeiingen en waterlopen. De eerste
bron zijn de perceelsrandbegroeiingen die als apart kadastraal perceel geregistreerd werden bij het kadaster. Dit
betroffen  doorgaans  singels  of  wallen die breder  dan 6 meter  waren.  De tweede bron betreft  topografische
kaarten. Deze tonen ook de smallere perceelsrandbegroeiingen en ook kleine waterlopen zoals sloten. Het eerste
Bonneblad  van een deel  van het  onderzoeksgebied verscheen  in 1891. Echter  omdat  het  aannemelijk is  dat
perceelsrandbegroeiingen en waterlopen samen met de ontginningen aangelegd werden.  Daarom kan hiervan
toch  enigszins  een  beeld  geschetst  worden.  Het  Bonneblad  van  1891  toont  dat  zowel  de  wei-  als
bouwlandontginningen  veelal  omringd  werden  door  sloten  en  perceelsrandbeplanting.  Ook  de
bebouwingsontginningen werden veelal omgeven door beplanting.  De basis van de sloten zal veelal gelegen
hebben in de kielspitten die met markeverdeling waren aangebracht. In Oud-Achterhoeks Boerenleven schets
H.W. Heuvel een beeld dat ook zomaar voor het landschap van Enter na deze fase van toepassing zou kunnen
zijn: ‘Sinds (de markeverdeling) waren in de beste hoekjes huisjes verrezen, die omringd door vruchtboomen,
kampje en weiden, daar als oasen in de wildernis verstrooid lagen. De meeste eigenaars hadden hun perceelen
met dennensingels of in lagere streken met walletjes loofhout omvreed. (….) Zoo was het daar in mijn jeugd een
liefelijk land, half in cultuur, half wildernis,  hier met aardige bosschages,  daar met wijde vlakten en ruimte
vergezichten’.  Het verschil  in oppervlakte tussen de grootste en kleinste ontginning lag sterk uiteen: 20 m2
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bouwland ten opzichte van ruim 4 hectare weiland. De omvang per ontginning lag in deze fase aanzienlijk hoger
dan in de voorgaande fase. Het aandeel van de ontginningen kleiner dan 1.000 m2 lag op circa een derde. Bijna
een halvering ten opzichte van de vorige fase. In deze groep kwamen vooral bebouwingsontginningen voor, 40
op het totaal van 43. Bijna de helft van de ontginningen, had een omvang tussen de 1.000 en 4.999 m2 . Een
vijfde deel van de ontginningen - 116 - had een omvang die groter was dan 5.000 m2 . Deze ontginningen
bestonden voor het merendeel uit weiland (70), gevolgd door bouwland (34).

De  bosontginningen  in  deze  fase  werden  gesitueerd  op  lage  (gordel)dekzandduinen  en
(gordel)dekzandwelvingen.  Voor  het  grootste  gedeelte  hadden  de  bosontginningen  plaats  op  droge
beekeerdgronden).  Bouwlandontginningen hadden hoofdzakelijk plaats op (gordel)dekzandwelvingen en lage
(gordel)dekzandduinen  plaats.  Ook  werd  tot  bouwland  ontgonnen  op  de  vlakte  van  ten  dele  verspoelde
dekzanden, daarbij wist men op de Elsheide de hogere plekken binnen deze vormgroep goed te vinden. Op de
hoge plekken werd tot bouwland ontgonnen, de omliggende - lagere heide - werd tot weiland ontgonnen. Er
werd hoofdzakelijk tot bouwland ontgonnen op droge beekeerdgronden en hoger) en op droge gooreerdgronden.
In mindere mate werd er ontgonnen op droge podzolgronden (holt en laar) en op hoge bruine enkeerdgronden.
Nieuwe bebouwing werd op de hoger gelegen delen van het landschap gesticht. Hooilandontginningen vonden
vooral  op  de  lagere  delen  van  het  landschap  plaats,  op  vlaktes  en  laagtes.  Bijbehorende  bodems  waren
overwegend nattere beekeerdgronden, maar ook op iets drogere beekeerdgronden werd tot hooiland ontgonnen.
Op de vlakten - dekzandvlakte, beekoverstromingsvlakte en vlakte van ten dele verspoelde dekzanden - werd
vooral tot weiland ontgonnen, daarbij werden de hogere plekken binnen de vlakten opgezocht. Verder werd er
ook voor een behoorlijk deel op (gordel)dekzandwelvingen tot weiland ontgonnen. De weilandontginningen in
deze fase hadden vooral plaats op de droge beekeerdgronden. Ook werd er voor een behoorlijk deel heide op
nattere beekeerdgronden tot weiland ontgonnen.

Van een kleine groep ontginningen die plaatshadden rond de fase kon het jaartal van ontginning niet vastgesteld
worden en kon met zekerheid gezegd worden dat deze ontginningen in fase 2 of 3 plaats hebben gehad. Het
betreffen  41  ontginningen  die  voor  het  merendeel  gelegen  waren  in  het  noordelijk  deel  van  het
onderzoeksgebied,  veelal  belendend  aan  de  ontginningen  uit  fase  2  en  3.   Ze  kennen  dan  ook  dezelfde
landschapsstructuur als de ontginningen uit fase 2. Voor het grootste deel werd tot weiland ontgonnen, gevolgd
door bouwland. Het overige oppervlak aan ontginningen bestonden - van groot naar klein - uit hooiland, divers
(zandgrond en akkerwal), houtsingel en bebouwing (erf). 

De bouwlandontginningen die in fase 2 of 3 plaatshadden waren vooral gesitueerd op dekzandwelvingen. Droge
beekeerdgronden was het dominante bodemtype hierbij. De bebouwingsontginning uit deze fase hadden op de
stuwwal plaats. Tot hooiland werd voor het merendeel ontgonnen op lagere delen van een vlakte van ten dele
verspoelde  dekzanden.  De overriege  ontginningen tot  hooiland vonden plaats  op een  laag gelegen  deel  van
dekzandwelvingen. Deze hooilandontginningen vonden op droge beekeerdgronden plaats. Weilandontginningen
hadden vooral  plaats  op vlakte van ten dele verspoelde  dekzanden.  Droge beekeerdgronden was hierbij  het
dominante bodemtype. 
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Relict houtwal

Tussen  1889  en  1939  werd  136,3  hectare  ontgonnen,  30,2%  op  het  totaal  van  de  in  beeld  gebrachte
ontginningen. Uitschieter was het jaar 1916 waarin bijna 48 hectare ontgonnen werd. Ook in deze fase hadden de
ontginningen tot weiland de overhand. Vooral in het noordelijk deel van het onderzoeksgebied werd veel tot dit
grondgebruik  ontgonnen.  In   de  Werfhorst  en Waterhoek en  het  direct  aangrenzende  deel  van  de  Elsheide
werden  vrij  grote  percelen  tot  weiland  ontgonnen.  Strakke  blokverkaveling  was  hier  het  dominante
verkavelingstype. Percelen werden van elkaar gescheiden door sloten. Perceelsrandbegroeiingen kwamen minder
voor als bij de ontginningen van de tweede fase.  Een weilandontginning op de Elsheide kent een complexe
ontginningsgeschiedenis. Dit perceel heeft de aanduiding ‘ontgonnen in fase 3 en 4’ meegekregen. De overige
weilandontginningen  waren  veelal  solitair  met  uitzondering  van  twee  concentraties  van  percelen  op  het
Zuiderveld en in de Zuidermaten. Ontginningen met een divers grondgebruik hadden in deze fase een aanzienlijk
groter aandeel dan in fase 2. Het grondgebruik van deze ontginningen bestond veelal uit een combinatie van een
huis (boerderij) met bouw- en/of weiland soms met dennen en hakhout. Dergelijke ontginningen kwamen met
name voor op het Zuiderveld waar de verkaveling vooral onregelmatige blokvormen kenden en het westelijk
deel  van  de  Elsheide  waar  strokenverkaveling  meer  voorkomend  was.  Voor  bouwland  tekende  zich  een
soortgelijk verspreidingspatroon af waarbij er vooral sprake was blokverkaveling. De omvang van het aantal
ontginningen tot hooiland was beperkt en lag op vijf. Drie op de Elsheide, een in de Zuidermaten en een in de
buurt  Veneslagen.  Er  werd  in  de  fase  maar  weinig tot  bos  ontgonnen.  Alle  bosontginningen  bestonden uit
aaneengesloten stukken, geen singels of wallen zoals die in fase 2 werden gerealiseerd. Het meeste bos werd
gerealiseerd op de Elsheide. Hier lag een grote, blokvormige, bosontginning met een oppervlak van ruim 2,5
hectare.  Verder  werden  hier  een  aantal  kleine  perceeltjes  bos  gerealiseerd.  Het  aandeel  van  de
infrastructuurontginningen was in deze fase bijna vertienvoudigd  ten opzichte van fase 2.  Deze toename is
hoofdzakelijk toe te schrijven aan de aanleg van de spoorweg Neede-Hellendoorn waarvoor op vooral op het
Zuiderveld maar ook op de Elsheide werd ontgonnen. 
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Op deze plaats stond het tolhuis aan de Rijssenseweg 

De kleinste ontginning - huis en erf - mat 45 m2 . Ook in deze fase was een weilandontginning, 32.100 m2, de
grootste. Ten opzichte van de vorige fases was de omvang per ontginning verder toegenomen. Het aandeel van
de ontginningen kleiner dan 1.000 m2 nam af. Deze ontginningen bestonden vooral uit bouwland: 14 van de 37
ontginningen, gevolgd door weiland 9 op 37. Het aandeel van de ontginningen met een omvang tussen de 1.000
en 4.999 m2 was vrijwel gelijk aan het aandeel van ontginningen die groter waren dan 5.000 m2 waren. Ook
binnen deze groepen overheersten de bouw- en weiland ontginningen.

Het bos werd in deze fase vooral gesitueerd op dekzandwelvingen en op relatief lage delen in het landschap. De
bodems waar dit bos op aangelegd werd bestonden vooral uit droge podzolgronden (holt, laar en veld). Nieuwe
bebouwing werd wederom gesticht op de hoge plekken in het landschap. In deze fase werd hoofdzakelijk tot
bouwland ontgonnen  op (gordel)dekzandwelvingen.  Daar  waar  in  de  voorgaande  fase  het  bouwland vooral
ontgonnen  werd  op  drogere  gronden  werden  in  deze  fase  ook  meer  nattere  heidegronden  ontgonnen  tot
bouwland:  beekeerdgronden met  grondwatertrap.  Maar  er  werd  ook aanzienlijk  tot  bouwland ontgonnen  op
droge podzolgronden (holt, laar en veld). Tot hooiland ontgon men vooral op de lagere delen van een vlakte van
ten  dele  verspoelde  dekzanden.  Al  het  hooiland  werd  op  beekeerdgronden  ontgonnen.  Dit  waren  voor  het
grootste  deel  droge  beekeerdgronden.  Weilandlandontginningen  werden  vooral  gerealiseerd  op  de  vlakten  -
dekzandvlakte, beekoverstromingsvlakte en vlakte van ten dele verspoelde dekzanden - ook werd aanzienlijk
ontgonnen op dekzandwelvingen. Deze ontginningen hadden vooral plaats op nattere beekeerdgronden.

 In de periode 1940-1987 werd de nog resterende heide, ruim 59 hectare, ontgonnen. Vooral op het Zuiderveld
hadden nog aaneengesloten ontginningen plaats. De overige ontginningen kenden een meer solitair karakter en
hadden verspreid over het onderzoeksgebied plaats. Ook in deze fase was het aantal ontginningen tot weiland
dominant. Met name in het noordelijk deel van het onderzoeksgebied, op de Elsheide, hadden een aantal grote
weilandontginningen  plaats.  Deze  ontginningen  kenden  een  blokverkaveling.  De  perceelsrandbegroeiingen
bestonden  veelal  uit  al  eerder  aangelegde  houtsingels  of  -wallen  en  uit  waarschijnlijk  met  de  ontginning
aangelegde  houtsingels  en  sloten.  Kleinere  weilandontginningen  hadden  plaats  op  het  Zuiderveld.
Bosontginningen namen ongeveer een achtste deel van het oppervlak aan ontginningen in. Hierbij tekende zich
eenzelfde patroon af als bij de weilandontginningen: het meest werd tot bos ontgonnen in het noordelijke deel
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van het onderzoeksgebied, op de Elsheide. Hier werden vier percelen tot gemengd bos ontgonnen. De overige
bosontginningen hadden vooral plaats op het Zuiderveld. Ongeveer een kwart van de ontginningen kende een
divers grondgebruik.  Dit  soort  ontginningen waren vooral  op het  Zuiderveld gesitueerd.  Net zoals in fase 3
bestonden deze ontginningen vooral uit een combinatie van een huis (boerderij) met bouw en/of weiland met
soms een stukje bos.  Een vijfde deel  van de ontginningen bestond uit  bouwland. Deze ontginningen waren
vooral  gelegen  op  het  Zuiderveld  maar  ook  de  bouwlandontginningen  in  de  Kattelaarshoek  namen  een
aanzienlijk  deel  in.  De bebouwingsontginningen  vonden  op  een  na  allemaal  plaats  op  het  Zuiderveld.  Het
Zuiderveld ontwikkelde zich in deze fase, mede door de divers-ontginningen, steeds meer tot de buitenwijk van
Enter.  De andere bebouwingsontginning bestond uit ‘vijf  zomerhuisjes gelegen in bos’ op het  Kramersveld,
hiermee werd in feite de basis gelegd voor bungalowpark Landgoed De Elsgraven. 

Achteresweg 

Omvang van en grondgebruik na de ontginningen. In deze fase hadden de middelgrote ontginningen, met een
omvang van tussen de 1.000 en 4.999 m2 , de overhand. Er vonden 71 ontginningen binnen deze omvangsklasse
plaats. Daarbij hadden weiland (17), bouwland (19) en divers (23) vrijwel een gelijk aandeel. De overige 12
ontginning werden in gelijke mate ingenomen door bos en bebouwing. Het aandeel ontginningen kleiner dan
1.000  m2  was  beperkt.  In  deze  groep  hadden  bouwlandontginningen  de  overhand:  14  van  de  22.  Grote
ontginningen - 5.000 m2 en meer - namen een aandeel van 27% in. In deze groep hadden 34 ontginningen plaats.
Hierbij hadden, net als in fase 3, de weilandontginningen de overhand (12), gevolgd door divers (10). Verder in
deze categorie zeven bouwlandontginningen en vijf bosontginningen.
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Achteresweg 

Het grootste deel van de bosontginningen in deze fase had plaats op hoger gelegen delen binnen een vlakte van
ten  dele  verspoelde  dekzanden.  Droge  beekeerdgronden  waren  het  dominante  bodemtype  binnen  deze
ontginningen.  Nieuwe  bebouwing  vond  wederom  zijn  plek  op  de  hoger  gelegen  delen  van  het  landschap.
Bouwlandontginningen vonden hoofdzakelijk plaats op (gordel)dekzandwelvingen. Dominante bodemtypes bij
deze bouwlandontginningen waren de podzolgronden  en gooreerdgronden. Hooiland werd gerealiseerd op een
laaggelegen gedeelte van een dekzandwelving met een natte beekeerdgrond. Weilandlandontginningen werden
hoofdzakelijk gerealiseerd op vlaktes van ten dele verspoelde dekzanden met droge beekeerdgronden als bodem.
De reden dat het Zuiderveld, het hoogstgelegen heideveld in het onderzoeksgebied, pas in deze fase volledig
ontgonnen moet in de fysisch-geografische siuatie gezocht worden. Dit gebied zat van oudsher vol met kuilen,
hoogten en zwerfkeien en was daardoor moeilijk voor de landbouw geschikt te maken.

De Enterse heideontginningen tussen 1800 en 1987 kunnen worden onderverdeeld in vier fases: 

1. 1800-1857: ontginningen in de nadagen van de Enter marke; In deze fase was het markestelsel in Enter nog in
werking en was men bij ontginning gebonden aan de regels en de beperkingen van de marke. 

2. 1858-1888: ontginningen in de drie decennia na de markeverdeling; In 1857 werd de marke Enter verdeeld.
Eeuwenlang gemeenschappelijk beheerde gronden, waaronder heidegronden, werden privébezit. Ontginning kon
vanaf toen onder vrije omstandigheden plaatsvinden. 

3. 1889-1939: nieuwe instellingen, technieken en ontginningen onder overheidsinvloed; De derde fase is er een
waarin goede randvoorwaarden voor ontginning werden gecreëerd: de Heidemaatschappij was net opgericht, de
kunstmest deed zijn intrede, boeren gingen zich verenigen, Enter werd aangesloten op het spoornet en vanuit de
overheid ontginning gestimuleerd werd door vrijstelling van grondbelasting. 

4. 1940-1987: ontginningen in oorlogstijd en restontginningen. Bij aanvang van deze fase was de meeste heide
Enter al ontgonnen. 
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Wierdenseweg, Exoo

De nog aanwezige heide aan het begin van deze fase bestond uit verspreide snippers en een aaneengesloten
gebied heide op het Zuiderveld. De laatste heide van Enter werd in 1987 ontgonnen. Een aantal ontginningen
kon niet in een specifieke fase geplaats worden. Het betreffen ontginningen die plaatshadden in fase 1 of 2 en in
fase 2 of 3 en zijn ook als zodanig aangeduid. Waarschijnlijk hadden ontginningen die gecategoriseerd zijn in
fase  1 of  2  net  voor of  kort  na de markeverdeling plaats.   Lange termijn ontwikkeling van de omvang en
landschappelijke situering van de ontginningen Omvang van de ontginningen Resumerend kan worden gezegd
dat,  hoewel  exacte gegevens over de omvang ontbreken,  in de periode dat  het  markestelsel  in Enter nog in
werking was (1800-1857) slechts in beperkte mate, legaal en illegaal heide ontgonnen werd. Omslagpunt qua
omvang van  de ontginningen  en startjaar  voor  de volgende  fase  was 1858.  Nadat  in  1857 de marke  Enter
verdeeld was namen de ontginningen een hoge vlucht. In de dertig jaar na het jaar van de markeverdeling had het
merendeel  van  alle  voor  het  onderzoek  in  beeld  gebrachte  ontginningen  plaats.  Het  zwaartepunt  van  de
ontginningen lag in deze fase. In derde fase, van 1888-1939, werd er ook een aanzienlijk areaal heide ontgonnen.
Slechts een bescheiden deel van de ontginningen vond plaats tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Van 7,7%
van het heideareaal van na de markeverdeling werd ‘het soort van eigendom’ (het grondgebruik) in het kadaster
in de loop van de tijd gewijzigd in broekveen of broekgrond. Deze percelen zijn niet verder meegenomen in het
onderzoek. 

De vroegste ontginningen lagen verspreid over het onderzoeksgebied veelal op de kleinere heidevelden die op de
gradiënt  naar  reeds  gecultiveerd  land  lagen.  In  de  periode  direct  na  de  markeverdeling  waren  de  meeste
ontginningen gelegen in de directe omgeving van het dorp. In de derde fase concentreerden de ontginningen zich
vooral  in  het  grote  heidegebied  in  noordelijk  deel  van  het  onderzoeksgebied.  In  de  laatste  fase  vonden de
ontginnen vooral op het Zuiderveld plaats. Over de lange termijn bekeken had men de voorkeur om als eerste de
heide op hogere, drogere plekken in het landschap te ontginnen. Hier werd de heide vooral tot bouwland en bos
ontgonnen.  Ook  nieuwe  bebouwing  werd  veelal  op  hogere  drogere  plekken  in  landschap  gesticht.  Na  de
markeverdeling werd ook de lager gelegen, nattere, heide in ontginning genomen. Hier werd vooral tot weiland
en in beperkte mate tot hooiland ontgonnen. In de derde fase werd er ook tot bouwland ontgonnen op nattere
gronden.  Het  Zuiderveld,  het  hoogstgelegen  heideveld in het  onderzoeksgebied,  werd pas  in de laatste  fase
volledig ontgonnen. Reden hiervoor moet in de fysisch-geografische ondergrond gezocht worden. Dit gebied zat
van oudsher vol met kuilen, hoogten en zwerfkeien en was daardoor moeilijk voor de landbouw geschikt te
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maken.  Lange termijn ontwikkeling van de landschapsstructuur en het grondgebruik na de ontginningen De
vroegste ontginningen - die tussen 1800-1857 - kenden vooral een onregelmatige blokverkaveling, voorzien van
perceelsbeplanting  en  waren  langs  of  dicht  in  de  buurt  van  wegen  of  karrensporen  gelegen.  Met  de
markeverdeling werd er een gehele nieuwe landschappelijke hoofdstructuur gecreëerd. Bij de verdeling hoorde
een  plan  van  wegen  en  waterlopen.  Het  wegenpatroon  van  begin  19e  eeuw  werd  volledig  hertekend.  Na
markeverdeling ontstond een patroon van vooral recht uitgemeten wegen. Daarmee werd de heide al vroeg op
rationele wijze ontsloten. Het plan van wegen en waterlopen vormde het kader voor de latere ontginningen. Na
de markeverdeling werd nauwelijks nieuwe infrastructuur aangelegd op de heide. Met de markeverdeling werden
de heidevelden zowel in blokken als in stroken van wisselende omvang verkaveld. De grotere heidegebieden van
Enter werden in regelmatige blokken en stroken verkaveld. Bij de kleinere heidegebieden was een onregelmatige
blokverkaveling  meer  voorkomend.  Binnen  deze  verkavelingsstructuur  vonden  de  ontginningen  plaats.  De
ontginningen  tot  wei-  en  bouwland  uit  de  tweede  fase  werden  veelal  omsloten  door  sloten  en
perceelsrandbeplanting. Ook de bebouwingsontginningen die plaatshadden in de tweede fase werden veelal door
beplanting omgeven. Na de tweede fase was het heidelandschap half in cultuur en voor de andere helft woest.
Verspreid  tussen  de  heidevelden  lagen  nieuwe  boerderijen  en  percelen  wei-  en  bouwland  omringd  door
houtsingels  en -wallen. Bij  de ontginningen in de derde fase,  waarin de weiland ontginningen de overhand
handen, werd aanzienlijk minder gebruik gemaakt van perceelsbeplanting als bij de ontginningen in de tweede
fase.  Percelen  werden  van  elkaar  gescheiden  door  sloten.  In  de  vierde  fase  bestonden  de
perceelsrandbegroeiingen  veelal  uit  al  eerder  aangelegde  houtsingels  of  wallen  en  waarschijnlijk  met  de
ontginning aangelegde houtsingels  en sloten. Binnen de Enterse heideontginningen hadden ontginningen ten
gunste van de landbouw de overhand. Het meest werd er ontgonnen tot wei- en bouwland. Er werd maar zeer
beperkt tot bos ontgonnen. Het landschap dat na de ontginningen ontstond was vooral een agrarisch landschap
met afwisselend stroken- en blokverkaveling die terug te voeren is op de markeverdeling. Er werden met de
ontginningen maar beperkt nieuwe boerderijen gesticht. Er werd dus waarschijnlijk veelal ontgonnen voor de
uitbreiding van bestaande bedrijven. De meeste nieuwe bebouwing werd gerealiseerd in de zuidelijke helft van
het onderzoeksgebied vooral dicht nabij het dorp, op het Zuiderveld en in de krans van de es. 
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Bij de ontginning van de Enterse heide waren verschillende groepen actoren betrokken: vooral  landbouwers
maar ook arbeiders en ambachtslieden, kapitaalbezitters en instellingen. Het is aannemelijk dat landbouwers en
arbeiders en ambachtslieden de ontginningen veelal zelf uitvoerden en dat kapitaalbezitters en instellingen de
uitvoering lieten uitbesteden. De betrokkenen kwamen niet alleen uit Enter maar ook uit omliggende gemeenten
en soms nog verder weg. In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt gekeken naar wie er betrokken waren bij de
ontginningen en welke relaties er zijn tussen de omvang van de ontginningen en het grondgebruik na ontginning
en de betrokkenen. Aansluitend is er aandacht voor het ontwerp en de uitvoering van de ontginningen waarbij
een aantal ontginningen nader bekeken worden. Centrale vraag hierbij is: Hoe zijn de ontginningen in de diverse
fasen organisatorisch en technisch verlopen (actoren, ontwerp, uitvoering)? In het laatste deel van dit hoofdstuk
is  er  aandacht  voor  sociaal-economische  achtergronden  die  speelden  bij  de  heideontginningen  van  Enter.
Centrale vraag is daarbij: Welke sociaal-economische achtergronden speelden een rol bij de ontginningen in de
verschillende fasen? Ontginningen in de nadagen van de Enter marke (1800-1857) Van de ontginningen in de
vroegste  fase  kan  niet  met  zekerheid  gezegd  worden  dat  de  diegene  die  de  grond  en/of  bebouwing  na  de
markeverdeling  in  eigendom  kregen  ook  de  ontginners  zijn  geweest.  Over  het  beroep  en  de  woon-  of
vestigingsplaats van de ontginner kan derhalve ook niets zinnigs gezegd worden. Gegevens hierover zijn voor
deze fase zeer beperkt. Het is aannemelijk dat de stichter van de hut of boerderij de mogelijkheid kreeg om de
omliggende grond, later - bij de verdeling van de marke - te kopen c.q. deze toebedeeld kreeg. Hier was sowieso
sprake van bij de paars en zwart gekleurde percelen op de kaart van Woolderink. De ontginners in deze fase
zullen waarschijnlijk veelal boer van (hoofd)beroep zijn geweest. In de literatuur wordt gesteld dat ontginningen
uitgevoerd door gewaarden ten tijde van het markestelsel gewoonlijk plaatshadden in de randzones van reeds
gecultiveerd land.
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Voor Enter zou het dan kunnen gaan om de ontginningen rond de es, die op de Zuidermaten-Kattelaarshoek, het
Zuiderveld en in de buurt Hiltjesdam. Naast de ontginners met een waardeel was er nog een groep ontginners: de
hutbewoners, arme keuterboeren die op de heide een bestaan probeerden op te bouwen. Zij konden zowel uit de
eigen marke komen als ook van buiten, mits gedoogd door de bestaande gewaarden en inwoners. In Drenthe
hadden dergelijke keuterontginningen een omvang van ongeveer een halve tot twee hectare gecultiveerd land
met hut. In Enter zal dit niet veel anders zijn geweest. Doorgaans gold daarbij het principe dat degene die met
zijn gezin een nieuwe woning betrok op de heide alleen wanneer datzelfde etmaal nog rook uit de schoorsteen
kwam gedoogd werd om daar te blijven. In tegenstelling tot de bovengenoemde ontginningen door gewaarden
uit  de eigen  marke,  vonden dit  soort  ‘vrije  keuterontginningen’  door buitenstaanders  doorgaans  ver  van  de
bestaande  dorpen  of  boerderijen  plaats,  bijvoorbeeld  in  een  uithoek  van  de  marke  dichtbij  de  grenzen  met
naburige marken. Voor Enter zou het hierbij kunnen gaan om twee ontginningen op het Zuiderveld.

Het overgrote deel van de ontginningen in fase 2 werden gerealiseerd door lokale personen en instellingen, de
overige  ontginningen  werden  gerealiseerd  door  personen  en  instellingen  van  buiten  Enter.  Zoals  men mag
verwachten waren het vooral de boeren die het initiatief namen om te ontginnen. Ruim de helft van de 575
geregistreerde ontginningen uit deze periode werd door landbouwers geïnitieerd. Arbeiders en ambachtslieden
namen ruim een derde van de ontginningen voor hun rekening. Binnen deze groep van ontginners waren vooral
schippers  en klompenmakers  goed  vertegenwoordigd,  zij  waren  goed  bijna voor  40% van de  ontginningen
binnen hun beroepsgroep. Aan het onderscheid tussen landbouwer en arbeider of ambachtslied zoals dat bij het
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kadaster werd geregistreerd moet geen absolute waarde worden toegekend. Personen in deze groep zullen, met
name in deze fase, zich onder andere door ontginning tot landbouwer hebben opgewerkt dan wel hier een groot
deel  van  hun  inkomsten  uit  gehaald  hebben.  Een  klein  deel  van  de  ontginningen  werd  geïnitieerd  door
kapitaalbezitters die het meest uit Enter zelf (58,5%) of uit omliggende gemeenten (38,5%) kwamen. Slechts
twee kapitaalbezitter kwamen van elders: Mr. Henricus Dikkers, notaris in Zwolle en Carel Frederik Herman
Putman Cramer,  kapitein der infanterie  te Harderwijk.  Een zeer beperkt  aantal  ontginningen - zeven - werd
geïnitieerd  door  instellingen.  Het  Rooms-Katholiek  Parochiaal  Armbestuur  van  Enter,  de  Christelijke
Gereformeerde Gemeente Enter en de Gereformeerde Gemeente van Rijssen waren verantwoordelijk voor deze
ontginningen.  

Kijken we naar de omvang van de ontginningen in verhouding tot de initiatiefnemers dan levert dit een vrijwel
gelijk beeld op met aandeel dat de verschillende beroepsgroepen in het aantal ontginningen hadden. Ruim de
helft  van het  totale  oppervlak  ontginningen in deze fase werd  door landbouwers  gerealiseerd.  Arbeiders  en
ambachtslieden waren goed voor circa een derde van het oppervlak aan ontginningen. Het is dus niet zo dat
landbouwers gemiddeld veel meer heidegrond ontgonnen dan arbeiders en ambachtslieden, wat men in eerste
instantie wel zou verwachten op basis van de verschillen in bedrijfsgrootte tussen beide groepen. Hekkensluiters
qua oppervlakte waren de kapitaalbezitters en de instellingen.

Door arbeiders en ambachtslieden werd vooral  tot bouwland ontgonnen,  bijna de helft  van de ontginningen
bestond hieruit. Ook bestond een aanzienlijk deel van de arbeidersontginningen uit weiland. Het grootste deel
van deze ontginningen had een omvang van tussen de 1.000 en 4.999 m2 . Ontginningen kleiner dan 1.000 m2
en groter dan 5000 m2 kwamen in vrijwel gelijke mate voor. Door landbouwers werd vooral, in bijna gelijke
aantallen, tot bouwland en weiland ontgonnen. Ontginningen door landbouwers hadden vooral een omvang van
tussen de 1.000 en 4.999 m2. Ongeveer een derde van de ontginningen was kleiner dan 1000 m2. In mindere
mate  waren  ontginningen  groter  dan  5000  m2.  Kapitaalbezitters  lieten  de  heide  vooral  tot  bos  ontginnen.
Bebouwings-  en  divers-ontginningen  van  kapitaalbezitters  zijn  allemaal  toe  schrijven  aan  de  steen-  en
pannenbakindustrie. Instellingsontginningen bestonden voor het overgrote deel uit bouwland.

Over de organisatie van de ontginningen kan maar weinig gezegd worden, geschreven bronnen en oral history
ontbreken voor deze fase. Ook voor de volgende fasen is dit grotendeels het geval. Het verspreidingspatroon, de
jaardatering  en  de  eigendomssituatie  van  de  ontginningen  en  het  grondgebruik  na  de  ontginningen  doet
vermoeden dat men na de markeverdeling veelal gezamenlijk aan het ontginnen sloeg en solitair ontginnen in
mindere mate plaatsvond.

Ook bij de ontginningen die in fase 2 of 3 plaatsvonden hadden de lokale ontginners de overhand. Slechts vijf
ontginningen werden uitgevoerd door personen van buiten Enter, vier landbouwers en een persoon die tot de
groep  arbeiders  en  ambachtslieden  gerekend  wordt.  Het  meest  ontgonnen  werd  er  door  arbeiders  en
ambachtslieden, gevolgd door ontginningen door landbouwers. Vijf ontginners had geen (vermeld) beroep. Een
ontginning kwam op het conto van instellingen: hoewel de markegronden in de jaren vijftig van de negentiende
eeuw verdeeld werden bleef  de markeorganisatie  in Enter  nog een tijdje  bestaan.  In  deze fase werd er  een
bouwlandontginning met een oppervlakte van 430 m2 geregistreerd met als eigenaar ‘De marke der buurschap
Enter’. 

Kijken we naar de omvang van de ontginningen in verhouding tot de initiatiefnemers dan levert dit het volgende
beeld op: arbeiders en ambachtslieden waren verantwoordelijke voor twee derde van het oppervlak ontgonnen
heide, landbouwers waren verantwoordelijk voor nog geen derde van de ontginningen. De rest van het oppervlak
aan ontginningen werd gerealiseerd door personen zonder (vermeld) beroep en door instellingen. Door arbeiders
en ambachtslieden werd het meest tot weiland ontgonnen, tien van de achttien door deze groep geraliseerde
ontginningen bestond hieruit. Veruit het grootste deel van deze ontginningen had een omvang van tussen de
1.000 en 4.999 m2 . Bij de landbouwers hielden de ontginningen tot bouwland en hooiland, met respectievelijk
zeven en zes, elkaar ongeveer in evenwicht. Deze ontginningen waren voor het merendeel kleiner dan 1.000 m2 .
Slechts een ontginning was groter  dan een hectare.  De ontginningen van personen zonder (vermeld) beroep
bestonden uit drie percelen weiland, een perceel bouwland en een ‘divers-ontginning’ zijnde een akkerwal. Twee
van deze ontginningen waren kleiner dan 200 m2 , de andere drie waren tussen de 500 en 999 m2 , 1.000 en
1.999 m2 en tussen de 2.000 en 3.499 m2 groot.  Omdat  voor de ontginningen in deze groep  een  precieze
jaardatering ontbreekt kan geen niets zinnigs gezegd worden over de organisatie van de ontginningen. 
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Achteresweg 

In deze fase lag het percentage ontginningen dat door lokale personen en instellingen werd geïnitieerd lager dan
in de voorgaande fases, namelijk op ruim twee derde. Niet-lokale ontginners namen bijna een vijfde deel van de
ontginningen voor hun rekening. In deze fase werd iets meer dan de helft van de ontginningen geïnitieerd door
landbouwers. Op ruime afstand volgden de arbeiders en ambachtslieden met een vijfde deel. Instellingen waren
goed voor een tiende van de ontginningen. Het aandeel van de kapitaalbezitters, ontginners zonder (vermeld)
beroep was beperkt. Bij de arbeiders en de landbouwers waren de lokale personen oververtegenwoordigd. Onder
de arbeiders  en ambachtslieden waren vooral klompenmakers - met 48,9% - goed vertegenwoordigd. Bij de
kapitaalbezitters waren de lokale en regionale ontginners vrijwel in gelijke mate, met respectievelijk zeven en
zes, vertegenwoordigd. Slechts een kapitaalbezitter kwam van elders, opnieuw was dit Mr. Henricus Dikkers,
notaris  in  Zwolle.  Ontginningen  door  instellingen  werden  alle  geïnitieerd  door  regionale  instellingen  en
bestonden  alle  uit  infrastructuur.  ‘De  Locaal-Spoorwegmaatschappij  Neede-Hellendoorn’,  met  als
vestigingsplaats Goor, was binnen deze groep het grootst vertegenwoordigd.

Kijken we naar de omvang van de ontginningen in verhouding tot de initiatiefnemers dan levert dit het volgende
beeld op: door landbouwers  werd  bijna twee derde van het  totaal  oppervlak aan ontginningen in deze fase
gerealiseerd.  Arbeiders  en  ambachtslieden  waren  goed  voor  ongeveer  een  vijfde  van  het  oppervlak  aan
ontginningen. Kapitaalbezitters en instellingen namen een bescheiden oppervlak voor hun rekening. 

Van de arbeidersontginningen bestond het  merendeel  uit  weiland,  29 van de 47.  Bouwland kwam met tien
ontginningen op de tweede plek. Het grootste deel van deze ontginningen had een omvang van 5.000 m2 of
meer. Een kleiner deel had een omvang tussen 1.000 en 4.999 m2 . Maar een beperkt aantal ontginningen was
kleiner dan 1.000 m2. De helft van de ontginningen gerealiseerd door landbouwers bestond uit weiland, gevolgd
door bouwland met een aandeel van 30%. Bij de landbouwers hadden de ontginningen met een oppervlak van
5.000 m2 en meer ook de overhand. Ontginningen met een omvang tussen 1.000 en 4.999 m2 namen ruim een
derde deel in. Ongeveer een vijfde van de ontginningen was kleiner dan 1.000 m2 . Bij de kapitaalbezitters
hadden de bosontginningen de absolute overhand: elf van de veertien. De ontginningen waren omvangrijk: de
helft had een omvang groter dan 5.000 m2 . Ruim 40% van de ontginningen had een oppervlak van tussen de
1000 en 4999 m2 . Slechts een ontginning was kleiner dan 1.000 m2 , dit betrof een perceel weiland met een
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oppervlakte van 940 m2 . De ontginningen van personen zonder (vermeld) beroep bestonden uit negen percelen,
waarvan er acht weiland waren en een bouwland was. Deze ontginningen waren verdeeld in de verhouding 1/3
voor percelen met omvang tussen de 1.000 en 1.999 m2 en 2/3 voor percelen met een omvang van tussen de
5.000 en 9.999 m2. 

Exobos en Wierdenseweg 

Ontginningen in oorlogstijd en restontginningen (1940-1987). In fase 4 was het percentage lokale ontginners
groot,  namelijk meer dan drie vierde. Niet-lokale ontginners en het aantal onbekende ontginners hadden een
vrijwel gelijk aandeel. In deze fase werden de meeste ontginningen geïnitieerd door arbeiders en ambachtslieden.
Landbouwers  namen ruim een derde van de ontginningen voor hun rekening.  Het aantal  ontginningen door
personen zonder (vermeld) beroep en kapitaalbezitters was beperkt. Bij de arbeiders en de landbouwers waren de
lokale  personen  oververtegenwoordigd.  Bij  de  kapitaalbezitters  werden  vijf  van  de  zes  ontginningen  door
regionale kapitaalbezitters uitgevoerd, een ontginning komt op het conto van een kapitaalbezitter van elders,
Margaretha Jansen, particuliere, uit Arnhem. 

Een analyse van de omvang van de ontginningen in verhouding tot de initiatiefnemers levert het volgende beeld
op: ondanks dat arbeiders de meeste ontginningen voor hun rekening namen was het oppervlak dat arbeiders
ontgonnen vrijwel gelijk aan het oppervlak dat door landbouwers werd ontgonnen. Hoewel het absolute aantal
ontginningen door kapitaalbezitters gering was, was de omvang van hun ontginningen aanzienlijk.  

Onder de arbeiders en ambachtslieden waren de divers-ontginningen (vaak een huis met bouw- en/of weiland)
het  meest  vertegenwoordigd:  19  van  de  57  ontginningen.  Veertien  ontginningen  waren  bouwland,  twaalf
weiland.  Veruit  het  grootste  deel  van  deze  ontginningen  had  een  omvang  tussen  1.000  en  4.999  m2  .
Ontginningen met een oppervlak van meer dan 5.000 m2 waren maar beperkt  vertegenwoordigd.  Onder de
landbouwers werd vooral tot bouwland en weiland ontgonnen, respectievelijk 19 en 12 van de 44 ontginningen.
Bij de landbouwers hadden de ontginningen met een oppervlak tussen de 1.000 en 4.999 m2 de overhand. De
ontginningen  met  een  oppervlak  kleiner  dan  1.000  m2  en  5.000  m2  en  groter  waren  vrijwel  gelijk
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vertegenwoordigd. In aantal werd er onder de kapitaalbezitters het meest tot bos ontgonnen. In oppervlakte lag
deze verhouding anders.  Van de bijna 14,5 hectare ontginningen die door kapitaalbezitters  werd geïnitieerd
bestond 5,6 hectare uit bos en bijna 8,5 hectare uit weiland. 

Er  werden  negen  ontginningen  uitgevoerd  door  personen  zonder  vermeld  beroep,  drie  percelen  werden  tot
bouwland ontgonnen, twee tot bouwland en er waren vier divers-ontginningen waarvan er drie samengevoegd
werden en bestonden uit zomerhuisjes en een kantine. De ontginningen waren verdeeld in de verhouding 1/3
voor percelen met omvang tussen de 1.000 en 1.999 m2 en 2/3 voor percelen met een omvang van 5.000 en
9.999 m2. 

Omvang per ontginning aandeel in relatie tot de beroepsgroep van de ontginners. Het verspreidingspatroon, de
eigendomssituatie en de jaardatering van de ontginningen en het grondgebruik na de ontginningen voor deze fase
schetst het beeld dat ontginning op individuele basis plaatsvond. Uitzondering is het Zuiderveld. Informatie die
Jan  Mekenkamp  -  lid  van  Stichting  Oudheidkamer  Enter  -  verschafte  ondersteund  deze  stelling.  Op  het
Zuiderveld werd gezamenlijk ontgonnen en hielp men elkaar bij de ontginningen. Topografische situering van de
ontginningen in relatie tot de beroepsgroep en de woon- of vestigingsplaats van de ontginners Wanneer we naar
de topografische situering van de ontginningen in relatie tot de beroepsgroep en de woon- of vestigingsplaats van
de  ontginners  kijken  dan  zijn  er  een  aantal  zaken  die  opvallen.  Ontginningen  die  door  arbeiders  en
ambachtslieden werden uitgevoerd concentreerden zich vooral op de westelijke helft van het Zuiderveld. Ook
zijn er concentraties van ontginningen door dezelfde groep zichtbaar op de Elsheide en het Kramersveld en ook
dicht nabij het dorp werd veel door arbeiders en ambachtslieden ontgonnen. Zoals men mag verwachten vonden
ontginningen  door  landbouwers  verspreid  over  het  gehele  onderzoeksgebied  plaats.  Ontginningen  door
kapitaalbezitters hadden voornamelijk plaats in de randen van het onderzoeksgebied met een concentratie in het
noordelijk  deel  van  het  gebied.  Ontginningen  door  personen  uit  gemeenten  rondom  Enter  (woon-  of
vestigingsplaats regionaal) hadden vooral plaats langs de randen van het onderzoeksgebied wat ook logisch is.
De ontginners die van verder weg kwamen ontgonnen vooral in het noordelijk deel van het onderzoeksgebied.

Van de vroegste ontginningen is niet duidelijk welk of en welk ontwerp hierbij aan de basis heeft gestaan. Van
een echt ontwerp zal geen sprake zijn geweest. (Illegale) hutten zullen veelal ver van ‘de bewoonde wereld’
gesticht  zijn.  Opvallend  is  dat  de  Elsheide,  het  Kramersveld  en  de  Waterhoek  vrijwel  gevrijwaard  van
ontginningen  bleven,  terwijl  zich  hier  het  grootste  aaneengesloten  heidegebied  van  Enter  bevond.
Keuterontginningen zullen plaatsgehad hebben met heel  primitief  materiaal:  een plaggenhutje  en een schop,
meer zal men vaak niet gehad hebben. 

Een deel van het gedicht ‘De Keuterboer’ van Adama van Scheltema schetst een beeld bij de uitvoering van
keuterontginningen.

 ‘Op de hei stond vader pappe,

 En hij spitte met zijn spade 

In de bruine ruige plaggen, 

In de borstelige plaggen, 

Van de groote groote heide, 

En daar plantte hij de knollen 

Bij het kleine korenlandje, 

En bij ‘t kleine witte huisje, 

En de groene knollen glommen 

Maar daarboven was de hemel, 

En benee was ‘t dunne koren, 

En daar verder was de heide 

En nog verder was de wereld!’
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De vraag is hoe men de ontginningen bemestte. Ten tijde van het markestelsel had men immers te maken met
bemestingsproblemen. Vanuit andere delen van het land is bekend dat ontginningen bemest werden met vuilnis
en paardenmest die van de straat bijeen werd geraapt. Ontginningen in de drie decennia na de markeverdeling
(1858-1888) Kadastrale hulpkaarten verschaffen inzicht in het ontwerp dat men toepaste - voor zover er sprake
was van een echt ontwerp - bij de ontginningen die na de markeverdeling plaatsvonden. De nieuwe percelen
heide die ontstonden na de markeverdeling en een oppervlak hadden van minder dan 2.000 m2 werden allen in
een keer ontgonnen. Bij grotere percelen, met een oppervlakte van 2.000 m2 en meer, kwam het regelmatig voor
dat deze niet in een keer ontgonnen werden. Regelmatig werd in eerste instantie de helft of een kleiner deel
ontgonnen, de rest van de heide werd ongemoeid gelaten. Dit soort ‘ontwerpen’ zullen vooral voortgekomen zijn
uit het bemestingsprobleem dat in deze fase speelde, men ontgon niet meer ‘als zij boven hun gewone landerijen
konden bemesten’. De resterende heide werd in een later stadium door dezelfde persoon ontgonnen of werd
verkocht om door een ander ontgonnen te worden. Ook kwam het voor dat een perceel gesplitst werd als er tot
verschillende vormen van grondgebruik ontgonnen werd.

De bouwlandontginningen uit 1864 lagen hoger dan de omgeving. Dit illustreert de rol die fysische geografie bij
de ontginningen speelde. De resterende heide werd in 1916 tot weiland ontgonnen.  Uitsnede van de kadastrale
hulpkaart van perceel E 2427 (groot 43.280 m2 ) op de Elsheide. In 1872 werd dit perceel in tweeën gesplitst.
Perceel 3474 (groot 2.100 m2 ) werd in 1872 tot bouwland ontgonnen. Net als bij voorgaand voorbeeld lag dit
perceel hoger dan de omgeving. De resterende heide werd pas in 1916 tot weiland ontgonnen. Overigens tonen
de grijze lijnen de wegen en karrensporen die voor de markeverdeling over dit perceel liepen. 

In 1864 werd perceel 1687 op de Elsheide  in tweeën gesplitst. Perceel 3028 (groot 1.030 m2 ) werd in 1864 tot
bouwland ontgonnen. Niet toevallig lag dit perceel boven op een dekzandduin. De resterende heide werd later,
onder een andere eigenaar, tot bouwland ontgonnen. Niet bekend is welk jaartal dit was, dit perceel valt in de
groep ‘fase 2 of 3’. 

Uitsnede van de kadastrale hulpkaart van de percelen D 1685 (groot 6.480 m2 ), 1686  (groot 6.240 m2 ), 1687
(groot 2.560 m2 ) en 1689 (groot 6.330 m2 ) op het Zuiderveld. Perceel 1685 werd in tweeën gesplitst. Perceel
2213 (5.000 m2) werd in 1864 tot bouwland ontgonnen. De resterende heide op perceel 2214 (groot 1.280 m2 )
werd in 1978 ontgonnen. Perceel 1685 werd in drieën gesplitst. De percelen 2216 (groot 1.980 m2) en perceel
2217 (groot 3.250 m2 ) werden in 1864 respectievelijk tot bouw- en weiland ontgonnen. Perceel 2215 werd na
1940 ontgonnen. Perceel 1687 werd in tweeën gesplitst. 
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Op perceel 2218 werd in 1864 een huis (waarschijnlijk een boerderij) gebouwd, perceel 2219 werd in dat zelfde
jaar ontgonnen tot bouwland. Perceel 1689 werd in tweeën gesplitst. In 1864 werd perceel 2220 (groot 1.270
m2 )  tot  bouwland ontgonnen.  Perceel  2221 (groot  5.060 m2 )  werd  in  fase  3 tot  bouwland en dennenbos
ontgonnen. Bronnen die inzicht verschaffen in de techniek die men toepaste bij de ontginningen in deze fase
ontbreken. Algemene literatuur over ontginningen geeft wel enig inzicht in hoe de ontginningen waarschijnlijk
uitgevoerd werden. Het gereedschap dat men ter beschikking had zal hebben bestaan uit de spade, de ploeg, de
eg en de wel: een stuk van een boomstam met een lengte van vier of vijf voet die over het land heen kon worden
gerold zodat het steviger werd aangedrukt. De arme ontginners zullen zich vooral hebben moeten redden met de
spade. Voor de andere werktuigen was de trekkracht van een paard of ander trekdier noodzakelijk. Inzichten
over de bewerking van de grond waren primitief, wel begon men algemene beginselen voor een succesvolle
ontginning te onderkennen. Men begon in te zien dat de mate waarin heide zich leende voor ontginning niet
alleen  afhankelijk  was  van  de  bovenste  bodemlaag  maar  ook  van  de  diepere  lagen  en  met  name  van  de
waterdoorlatendheid. Men begon het nut van diepspitten en het verwijderen van leemlagen in te zien. In deze
periode was men nog aangewezen op het gebruik van natuurlijke meststoffen.  De boeren zullen ‘zoodanige
groote  stukjes  heigrond’  hebben  ontgonnen  ‘als  zij  boven  hun  gewone  landerijen  konden  bemesten.’  In
Groningen en een aantal Hollandse steden werd straatvuil vermengd met haardas en secreetmest. Dit mengsel
werd in scheepsladingen aan de landbouw beschikbaar gesteld en werd onder meer van Amsterdam naar Drenthe
en van steden in Zuid-Holland naar Brabant. Mogelijk werd in Enter op soortgelijke wijze mest aangevoerd met
zompen.  Er  zijn  echter  geen  bronnen die deze theorie  bevestigen.  Mocht  deze  manier  van  mest  aanvoeren
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toegepast zijn dan zal deze slechts een kleine verlichting hebben betekend. Men zal ongetwijfeld ook andere
manieren gezocht hebben om te ontginnen en te bemesten. Bekend is dat heide in brand werd gestoken en dat de
as vermengd werd met de onderliggende aarde om hierop het eerste gewas te kunnen verbouwen.

De resterende heide van splitsingen die in fase 2 hadden plaatsgevonden werd in deze fase veelal ontgonnen. Het
kwam daarbij voor dat het vaak kleinere vroeg ontgonnen perceel werd verenigd tot een perceel met de heide die
in een later stadium werd ontgonnen. Percelen heide die na de markeverdeling nog onaangeroerd waren gebleven
werden nu in een keer ontgonnen. Nieuwe splitsingen waarna gedeeltelijke ontginning plaatvond kwamen maar
weinig voor. Voor deze fase zijn er enkele bronnen beschikbaar die inzicht geven in de technieken die werden
toegepast  bij  het  ontginnen  van de  heide.  De grootvader  van  Johan Altena  heeft  heide  ontgonnen.  Daarbij
werden de vlakkere delen van het heideperceel omgeploegd met hulp van een trekdier. De stukken heide, binnen
het perceel, die hoger lagen dan de directe omgeving, de zogenaamde ‘belten’, werden met de spade ontgonnen.
Afbranden van de heide Informatie uit het gemeentearchief geeft enig inzicht in de techniek die men (onder
andere)  toepaste  om heide  te  ontginnen.  Tussen  1921 en  1933 werden  voor  Enter  zeker  vijf  vergunningen
verleend  ‘tot  het  afbranden  van  percelen  heide  waaraan  een  agrarische  bestemming  gegeven  wordt’.  De
documentatie rond een van de vergunningen geeft een inkijkje in de procedure die voor de vergunningverlening
gehanteerd werd. Op 15 maart 1933 werd een vergunning tot het afbranden van een heideperceel aangevraagd.
De aanvraag werd voor onderzoek doorgezonden naar de veldwachter, deze moest beoordelen of het afbranden
kon geschieden zonder dat er gevaar voor andermans eigendom zou dreigen. Daarnaast moest de veldwachter
beoordelen onder welke voorwaarden eventuele vergunning afgegeven zou kunnen worden. Onder voorwaarde
dat het afbranden plaatshad bij kalme zuidenwind, er maatregelen werden getroffen ter voorkoming van schade
aan andermans eigendom en met aansprakelijkheid voor eventuele schade aan eigendommen van derden werd de
vergunning  verleend.  Aan  de  verlening  van  de  andere  vergunningen  voor  afbranding  werden  soortelijke
voorwaarden gesteld. Na het afbranden werden de percelen naar alle waarschijnlijkheid omgeploegd. Mogelijk
werden  in  Enter  meer  heidegronden  op  deze  wijze  ‘bewerkt’  om  ze  te  ontginnen.  De  middelen  van  de
landbouwverenigingen Met de komst van landbouwverenigingen werd vanaf circa 1890 de kunstmest  in het
onderzoeksgebied geïntroduceerd. Hiermee was het bemestingsprobleem opgelost en verloor de heide ook haar
rol in het landbouwsysteem steeds meer. Ongetwijfeld is er kunstmest gebruikt bij de heideontginningen. In 1925
werd door de landbouwvereniging een trekker aangekocht. Mogelijk werd vanaf toen ook heide ontgonnen met
mechanische hulp. 

Ontginningen in oorlogstijd en restontginningen (1940-1987). Qua ontwerp geldt voor deze fase hetzelfde als
voor fase 3. Nog resterende heide van splitsingen die in fase 2 hadden plaatsgevonden werden in deze fase veelal
ontgonnen. Het kwam hierbij ook weer voor dat kleinere vroeg ontgonnen percelen werden verenigd tot een
perceel met de heide die in later stadium werd ontgonnen. Nieuwe splitsingen kwamen alleen op het Zuiderveld
voor, hierbij werden de nieuw ontstane percelen veelal gelijktijdig ontgonnen. Over deze periode is maar weinig
bekend wat betreft de techniek die men toepaste om heide te ontginnen. Op het Zuiderveld werd de heide, in
ieder geval waar nieuwe huizen werden gebouwd, veelal met de spade verwijderd. Na de Tweede Wereldoorlog
raakte  de  trekker  steeds  meer  ingeburgerd  in  het  landbouwsysteem.  Na  1965  waren  er  meer  trekkers  dan
landbouwpaarden. Ontginningen in deze fase zullen steeds meer met mechanische hulpmiddelen uitgevoerd zijn.

Achter verschillende heideontginningen gaat een bijzonder verhaal schuil. Ze verdienen het om nader in beeld
gebracht  te  worden  en  zijn  illustratief  voor  de  ruimtelijke  variatie  tussen  de  verschillende  ontginningen.
Sommige van deze ontginningen zijn illustratief voor de complexiteit die kwam kijken bij het in beeld brengen
van de ontginningen. Enterse steen- en pannenbakkerijen Een industrie die hiervoor nog niet aan bod is gekomen
is de steenfabricage. De eerste Enterse steenfabriek werd in 1803 gesticht door Gerrit Rohaan ten westen van de
Enter es. Het leem werd gewonnen op de es. Verschillende veldnamen uit de aanlegperiode van de es duiden op
de aanwezigheid van leem. Zo lagen op de Zuider Es de Leemstukken en op de Hamberg de Leemkuilenstukken.
Kort na de markeverdeling werden verschillende percelen heide ontgonnen voor steen- en pannenbakactiviteiten.
In 1860 werd door Jan Hendrik Rohane en consorten midden in een perceel heide een pannenbakkerij gesticht.
Negentien jaar later, in 1879, werd de resterende heide om de pannenbakkerij ingericht als stapelplaats. Ook
werd in dat jaar een schaapshok gebouwd. 
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Rohaan, pannenbakkerij, ook wel tichelwerk genoemd.
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Rohaan beton

Aan de andere zijde van de es, op de Zuiderbrink werd in 1860, te midden van een perceel heide, door Jan
Hendrik Rohane en consorten een veldsteenoven gesticht. Na omstreeks 1880 werd deze oven en de omliggende
heide het eigendom van Arend Jan Leestemaker.  In 1888 maakte hij van de veldsteenoven een volwaardige
steenbakkerij met kantoor en stapelplaats. Nadat Enschede in mei 1862 was getroffen door de grote stadsbrand
steeg de vraag naar stenen en dakpannen. Het leidde ertoe dat er in Enter een aantal steen- en pannenbakkerijen
bij werden gebouwd. Op een perceel heide dat was gelegen aan de overzijde de pannenbakkerij van Rohaan
stichtte Gerhardus Braamhaar, landbouwer van beroep, in 1864 een steenbakkerij. In 1865 werd er een kantoor
bijgebouwd.  In  1867 volgden  twee  droogloodsen.  Niet  veel  later  ging  het  eigendom  over  naar  Arend  Jan
Leestemaker. Hij stichtte in 1870 pannenbakkerij en richtte het omliggende terrein in als stapelplaats. Ook de
familie Rohaan bleef niet stil zitten. In 1867 stichtten Jan Hendrik Rohane en zijn consorten aan de overzijde van
hun pannenbakkerij een steenbakkerij en een droogloods. In 1876 werd er een extra droogloods bijgebouwd. In
dat jaar werd ook het omliggende terrein tot stapelplaats ingericht.

Heide ontgonnen ten behoeve van de steen- en pannenbakindustrie.  De heidegronden van Joan Wilhelm Putman
Cramer Aan het Leijerweerd - waar burgermeester Putman Cramer die voorzitter was van de commissie van
verdeling - de eigenaar van was werd met de markeverdeling 17 hectare heide verspreidt over verschillende
percelen toebedeeld. Een aantal van deze percelen kent een bijzondere ontginningsgeschiedenis. Op de percelen
1822 (groot 31.590 m2 ) en perceel 1824 (groot 790 m2 ) werd in opdracht van Putman Cramer in 1867 een
bijzonder ontwerp gerealiseerd. Deze percelen werden gesplitst tot nieuwe percelen en tot verschillende soorten
grondgebruik  ontgonnen.  Niet  alle  heide  werd  in  een  keer  ontgonnen.  Twee  van  de  percelen  die  in  1867
ontstonden  werden  pas  na  1900  ontgonnen,  daarbij  werden  ze  vergroot  door  vereniging  met  omliggende
percelen. Perceel E 2431 Perceel E 2431 was met een oppervlakte van ruim tien hectare het grootste perceel
heide dat met de markeverdeling verdeeld werd. Dit perceel kent een ontginningsgeschiedenis die niet in een
kaartbeeld te vangen is. Verschillende ‘experimenten’ gingen eraan vooraf tot uiteindelijk alle heide ontgonnen
was. In 1858 verkocht Putman Cramer ruim 2,2 hectare aan zijn klerk Hendrik Jan Plaggemars, die op deze
grond  in  1862  zijn  huis  bouwde.  De  resterende  acht  hectare  (perceel  E2873)  bleef  bij  Putman  Cramer  in
eigendom. In 1863 werd dit perceel in drieën gesplitst waarna een dennenwal en twee heidepercelen ontstonden.
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De vraag is echter of deze dennenwal er ooit wel gestaan heeft want in 1864 vond de volgende wijziging plaats.
De dennenwal verdween. Er werd - niet toevallig bovenop een lage dakzandduin een dennenbosje gerealiseerd.
Het overige deel van het perceel had volgens de kadastrale archieven het grondgebruik heide en broekweiland.
Deze heide en broekweiland werd in 1867 tot drie percelen gesplitst. Het grootste deel bleef bestaan uit heide. 

Langevoortsweg 

Daarnaast  werd  een  perceel  bouwland  en  een  dennenbosje  gerealiseerd.  Het  bouwland  en  dennen  werden
aangelegd op een hoger deel in het landschap 

De beëindiging van Putman Cramers burgermeestersloopbaan in 1880 en het overlijden van zijn vrouw op 8
januari 1883 luidde het einde van het buitengoed Leijerweerd in. Op 29 augustus en 12 en 19 september 1883
werden de gebouwen en gronden van het Leijerweerd publiekelijk verkocht. Het leidde ertoe dat het perceel dat
in  deze ‘casestudie’  centraal  staat  werd  gesplitst  in  twaalf  percelen,  waarvan  vijf  heide.  De percelen  heide
werden als volgt ontgonnen: • perceel 3897 werd in 1910 tot weiland ontgonnen; • perceel 3898 werd in 1940 tot
weiland ontgonnen; • perceel 3900 werd in 1910 tot weiland ontgonnen; • perceel 3901 werd in 1940 tot weiland
ontgonnen; dit perceel bevatte het bouwlandperceel dat in 1867 was gesticht, mogelijk was hier dus weer heide
op gaan groeien; • perceel 3905 werd in 1916 tot bouw- en grasland ontgonnen. 

Belten In de jaren ‘vijftig en zestig van de vorige eeuw waren er in Enter verschillende ‘belten’. Deze belten
waren restanten van heidevelden op dekzandkoppen en soms wel twee meter hoger dan het omliggende terrein.
De  belten  worden  op  Bonnebladen  dan  ook  omringd  met  hoogtestreepjes.  Op  de  Elsheide  kende  men  de
Sussenbelt, Zwiksbelt en de Luttenbelt, genoemd naar de bijnaam van de eigenaar. 
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Het was een algemeen gebruik dat eenieder die zand nodig had voor bouwwerkzaamheden dat uit deze belten
haalde. Vrachtwagens vol werden er gewonnen. Ook door de Plummersjongs voor hun woningbouw. Als een
belt voldoende afgegraven was dan zette de eigenaar de ploeg erin en zaaide het in als weiland. De Luttenbelt is
een voorbeeld van het verschil tussen het grondgebruik dat het kadaster vermeld en de situatie in het veld. De
kadastrale archieven vermelden dat het perceel ter plaatse van deze belt na de markeverdeling broekweiland was.
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Zwiksbelt
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Het Zuiderveld is een bijzonder stukje Enter. Ondanks dat dit gebied dezelfde geomorfologie kent als de Enter es
is dit gebied niet bij de aanleg van de es betrokken. De reden hiervoor is dat het Zuiderveld vol met kuilen,
hoogten en zwerfkeien zat en daardoor zo moeilijk tot bouwland te ontginnen dat men er maar niet aan begon.
Het betrof per slot van rekening een met keileem overdekt stuwwalrelict  waar met het landijs meegenomen
zwerfstenen uit Scandinavië een normaal verschijnsel waren, een situatie die vergelijkbaar is met veel plaatsen in
Drenthe.  Eeuwenlang  was  het  Zuiderveld  een  grote  heidevlakte  van  ruim  85  hectare.  Ten  tijde  van  het
markestelsel werd hier veelal illegaal  ontgonnen en werden er hutten gesticht. Voor de bouw van de rooms-
katholieke  kerk  -  in  1927  -  werd  op  het  Zuiderveld  veel  zand  gewonnen.  Na  de  Tweede  Wereldoorlog
ontwikkelde het gebied zich tot de buitenwijk van Enter. Ontginningen werden uitgevoerd door personen die in
de omgeving van het veld woonachtig waren. Het waren een paar families die hier actief waren met ontginnen.
Te noemen vallen de families  Geels  en Rikkert.  Slechts  een enkele ontginner  was woonachtig in  het  dorp.
Bestaande  percelen  werden  gesplitst  waarna  een  nieuw  huis  gebouwd  kon  worden.  Om  goedkeuring  te
verkrijgen voor de bouw moest  men een ontwerp overleggen.  Door timmerman Ten Elzen, die zich na een
arbeidsongeval  had  omgeschoold  tot  tekenaar/architect,  werd  een  ontwerp  voor  een  (eenvoudige)  woning
gemaakt die bij meerdere huizen gebruikt werd. Gemeenteraadslid Freriks - bijnaam ‘n Kaaks - was woonachtig
in de omgeving van het veld en kon het goed vinden met gemeentearchitect Brands en wethouder Bloemendaal,
zorgde voor de goedkeuring  om te  kunnen bouwen.  Een  gevleugelde  uitspraak  onder  oudere  Enternaren  is
‘Freriks heeft het Zuiderveld volgebouwd’.  De ontginningen en de bouwwerkzaamheden werden veelal op eigen
kracht in de vrije tijd uitgevoerd. De heide werd met de spade verwijderd. Bij bouw van de huizen werden bijna
nooit aannemers ingeschakeld, wel hielp een metselaar uit de buurt. Op het veld staan tegenwoordig nog zeker
vier huizen uit de periode 1955- 1963 - waar in de loop der jaren wel verbouwingen plaats hebben gevonden -
met als basis hetzelfde ontwerp. 
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Ontginningen in de nadagen van de Enter marke (1800-1857). De beperkingen en de financiële situatie van de
marke. Het markestelsel was een gesloten systeem waarbij  men gebonden was aan de regels van de marke.
Ontginningen waren toegestaan wanneer vooraf goedkeuring aan het markebestuur werd gevraagd. Ook kwam
het voor dat ontginningen achteraf werden goedkeurd. De ontginningen bleven uiteraard altijd op gespannen voet
staan met het gezamenlijke gebruik en beheer van de markegronden. Op een zeker moment werd van de nood
van ontginnen een deugd gemaakt. Vanaf 1819 werd meerdere malen het geld dat betaald moest worden om
gronden aan te graven gebruikt om de markeschulden in te lossen. Dit zette deur verder open om over te gaan tot
ontginning. De neergang van de zompenvaart De zompenvaart kende haar hoogtijdagen tussen 1800 en 1830. Er
voeren toen ruim 160 zompen op de Regge. Enter telde in die tijd ruim 120 schippers en was het bolwerk van de
zompenvaart. Met de komst van de verharde wegen verloor de scheepvaart haar monopolypositie aan het vervoer
per kar. Door verschillende oorzaken trad na 1830 de neergang van de scheepvaart in. Het vrachtloon daalde met
als gevolg dat men meer vaarten moest maken om nog een redelijk loon te verdienen. De volgende klap werd
veroorzaakt door de aanleg van de Overijsselse Kanalen die de route van zompen doorsneed. Vanaf 1855 namen
beurtschepen die op Amsterdam en Rotterdam voeren een groot deel van de vracht over. Vanaf 1865 nam het
aanbod aan vracht nog verder af door de komst van de spoorwegen. Tot 1880 werden er nog steenkolen en
grondstoffen van Goor naar  de jutefabriek van Ter Horst  in Rijssen en de textielfabriek van Salomonson in
Nijverdal vervoerd. Aan het eind van de 19e eeuw waren er in Enter nog zestien schippers over. Van het totaal
areaal ontgonnen heide werd 5% door personen die schipper als hoofd- of bijberoep hadden ontgonnen, een zeer
klein aandeel op het totaal in beeld gebrachte ontginningen. Als aanvulling op de inkomsten uit de scheepvaart
zal men gestart zijn met een klein landbouwbedrijfje. De meeste ‘schippers-ontginningen’ hadden plaats in 1864.
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Er werd vooral tot weiland ontgonnen. De oppervlakte van de ontginningen varieerde van 45 m2 voor een huis
tot ruim 1,8 hectare heide dat tot weiland werd ontgonnen. Een grote groep schippers moet de scheepvaart al
eerder volledig vaarwel gezegd hebben en voor een ander beroep hebben gekozen. Mogelijk dat dit een extra
stimulans vormde voor de ‘ontginning der woeste gronden’. 

De achterliggende gedachte bij markeverdeling - vanuit de overheid - was te streven naar een verandering van
het landbouwsysteem met in het bijzonder het ontginnen van woeste gronden. Al in de 18e eeuw heerste in
Overijssel  de opvatting dat  de marken de ontginning in de weg zouden staan.  Ontginning moest  bevorderd
worden door de woeste gronden in particulier eigendom te brengen. Door het in particulier eigendom brengen
van deze gronden stond het elke eigenaar immers vrij om de grond het door hem gewenste grondgebruik te
geven. Op basis van de gegevens over de ontginningen die in deze fase, de eerste dertig jaar na afloop van de
markeverdeling, plaatsvonden kan geconcludeerd worden dat de markeverdeling, met het bijbehorende plan van
wegen en waterlopen (zie hierna), een van de - zo niet de - belangrijkste factor is geweest in de ontginning van
de  Enterse  heide.  In  deze  fase  het  grootste  deel  van  de  heide  ontgonnen.  Plan  van  wegen  en  waterlopen
(verbetering droge en natte infrastructuur) De markeverdeling ging gepaard met een sterke verbetering van de
infrastructuur binnen de marke. Alvorens er tot verkaveling van de markegronden werd overgegaan werd het
plan  van  wegen  en  waterlopen  ten  uitvoer  gebracht.  Kronkelende  karrensporen  en  wegen  werden  hierdoor
ingeruild  voor  vooral  rechtuitgemeten  wegen.  Er  werden  zeker  28  nieuwe  hoofdwegen  aangelegd  en  vele
‘secundaire wegen’. Reeds bestaande wegen die ten laste van de marke waren werden ‘in order en tevens in
schouwbaren staat gebragt’. Op het gebied van natte infrastructuur veranderde met de markeverdeling ook het
een en ander.

Ook werden er twee nieuwe waterleidingen aangelegd, waarschijnlijk de Entergraven en de Elsgraven. Door het
ontbreken  van een kaart  bij  deze omschrijving is het  niet  duidelijk welke  wegen en waterleidingen  precies
bedoeld worden en waar deze gelegen waren. Het werk voor de wegen en waterleidingen werd aanbesteed en
uitgevoerd  tussen  1854  en  1856  door  lokale  arbeiders,  boeren  en  ondernemers.  Het  plan  van  wegen  en
waterlopen zorgde door de uitvoering ervan op directe wijze voor ontginning in de periode 1854-1856. Door het
plan werden de heidevelden een stuk beter bereikbaar. Ook werd de waterhuishoudkundige situatie verbeterd.
Beide waren uiteraard belangrijke voorwaarden voor ontginning.  Er kan een relatie gelegd worden tussen de
omvang  van  ontginningen  en  de  prijs  voor  landbouwgewassen.  Bij  een  hoog  prijsniveau  voor
landbouwgewassen  mag men verwachten  dat  dit  tot  extra ontginningen leidde, een  laag prijsniveau  zou tot
minder (omvangrijke) ontginningen moet leidden. De periode waarin de marke Enter verdeeld werd was er een
waarin er gunstige prijzen waren voor landbouwproducten. Vanaf de jaren 1840 deed zich al een verbetering
voor van de landbouwprijzen, deze namen omstreeks 1850 snel in hoogte toe. De oorzaak van de prijsstijgingen
lag in eerste instantie bij de toenemende vraag als gevolg van een snel groeiende bevolking en de gunstige
ontwikkeling van de economie in sterk industrialiserende buurlanden.  Het is  goed mogelijk dat  de gunstige
landbouwprijzen een stimulans zijn geweest om na de markeverdeling snel tot ontginning van grote oppervlakten
heide over te gaan. Op de zandgronden zorgden de ontwikkelingen voor een structureel andere oriëntatie van het
landbouwbedrijf, waardoor voor een belangrijk deel van de snelgroeiende plattelandsbevolking de mogelijkheid
zich opende voor min of meer zelfstandig bestaand in de landbouw. Mogelijk verklaard dit ook het aanzienlijke
aandeel ontginningen die door arbeiders en ambachtslieden werden gerealiseerd Nieuwe instellingen, technieken
en ontginningen onder overheidsinvloed (1889-1939) (Wisselende) landbouwconjuncturele omstandigheden In
de literatuur worden de gunstige landbouwconjuncturele omstandigheden tussen 1895 en 1920 genoemd als een
grote stimulans voor ontginning.  De ‘grote landbouwcrisis’,  die gewoonlijk  gedateerd wordt tussen 1878 en
1895, voorafgaand aan deze gunstige landbouwconjunctuur zou een rem op de ontginningen zijn geweest. De
crisis had in eerste plaats betrekking op de akkerbouw maar ook de veehouderij kwam onder druk te staan. In de
crisisperiode bedroeg het oppervlak aan ontginningen 17,7 hectare. De omvang van de ontginningen in de daarop
volgende periode - met gunstige omstandigheden voor de landbouw - bedroeg ruim 82 hectare. Met name in
1916 werd er veel ontgonnen, de omvang van de ontginningen in dat jaar bedroeg ruim 48 hectare. Op basis van
deze gegevens kan geconcludeerd worden dat de wisselvalligheid zeker van invloed is geweest op de omvang
van de ontginningen in deze perioden. De oprichting van de Nederlandse Heidemaatschappij Uit archivalia of
andere bronnen is niet gebleken dat de Nederlandse Heidemaatschappij (Heidemij) op enige wijze invloed heeft
gehad  op  de  heideontginningen  van  Enter.  Hetzelfde  geldt  voor  bedrijven  als  de  Grontmij  en  de  N.V.
Ontginningsmaatschappij  Overijssel. De enige relatie tussen de Heidemij en Enter zijn twee werknemers. H.
Brunnenkreef was van 1928 tot 1970, onder meer als opzichter, werkzaam bij de Heidemij. Willem Meilink was
zeker  vanaf  eind  jaren  1910,  begin  jaren  1920  van  de  twintigste  eeuw  werkzaam  als  grondwerker  bij  de
Heidemij,  daarnaast  was  hij  landbouwer.  Wellicht  dat  door  deze  personen  enige  kennis  over  ontginnen  is
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overgedragen. Introductie van de kunstmest.  De introductie van de kunstmest, omstreeks 1880, zorgde ervoor
dat men niet langer afhankelijk was van plaggenbemesting. Daarmee verdween de noodzaak van de heide binnen
het landbouwsysteem steeds meer. Vanaf 1890 nam het kunstmestgebruik op de zandgronden toe. Omstreeks dit
jaartal  zal  de  kunstmest  ook  in  het  onderzoeksgebied  geïntroduceerd  zijn,  toen  de  ‘Coöperatieve
Boerenvereniging Rectum-Ypelo’ werd opgericht.

Cooperatie 

De vraag is hoe groot de invloed van de kunstmest op de Enterse heideontginningen is geweest. Een groot deel
van de heide was immers als ontgonnen voordat de kunstmest geïntroduceerd was. De introductie en toepassing
van kunstmest  zal  in ieder  geval  van positieve invloed zijn  geweest  op het  succes  van de ontginningen en
ontginning  hebben  vergemakkelijkt.  Grote  vraag  is  hoe  men  aan  voldoende  meststoffen  kwam  om  de
ontginningen die voor introductie van de kunstmest plaatshadden te bemesten. De Boerenvereeniging ‘Enter en
Omstreken’  en de Coöperatieve  Landbouwvereniging Afdeling Enter  der  O.L.M. (Overijsselsche  Landbouw
Maatschappij).  De Boerenvereeniging ‘Enter  en Omstreken’  In  1913 werd de ‘Boerenvereeniging  ‘Enter  en
Omstreken’   opgericht.  In  de  daaraan  voorafgaande  jaren  was  een  deel  van  de  Enterse  boeren  lid  van  de
‘Coöperatieve Boerenvereniging Rectum-Ypelo’. Deze vereniging werd omstreeks 1890 opgericht. Toen door de
vereniging Rectum-Ypelo was besloten een opslagplaats te bouwen nabij het station van Wierden was men van
mening dat dit voor de Enterse leden te lastig was en werd besloten voor Enter zelf een vereniging op te richten.
Voor een contributie van vijftig cent kon men lid worden van de vereniging en werd men in de gelegenheid
gesteld om de (kunst)meststoffen Thomaslakkenmeel en kainiet te bestellen. Men ging voortvarend van start: in
een van de eerste vergaderingen hield de heer Wolters, landbouweronderwijzer uit Holten, een lezing over het
nut van een boerenvereniging. Met een boerenvereniging ‘kan wat een enkele te moeilijk wel gedaan worden
door een goedwerkende vereniging’. In deze vergadering kwam ook de bestelling van meststoffen aan bod. Voor
de levering van november werd door de leden 52.500 kilo Thomasslakkenmeel en 45.000 kilo kainiet besteld. De
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meststoffen  werden  per  spoor aangeleverd.  In  januari  1914 vond een  nieuwe bestelling van de  meststoffen
Thomasslakkenmeel en kainiet plaats, beide werden in gelijke hoeveelheid - 22.500 kilo - besteld. Van de jaren
1915 en 1916 bevatten de archieven geen informatie. Van 1917 treffen we gegevens over de in dat jaar bestelde
meststoffen: 62.000 kilo kalizout, 7.000 kilo patentkali, 5.820 kilo superfosfaat, 410 kilo chilisalpeter en 14.950
kilo kalkmengsel aangekocht.  Het aantal leden van de vereniging lag in de jaren 1918-1920 rond de 130. In
januari  1920  had  de  vereniging  133  leden.  In  datzelfde  jaar  werd  de  vereniging  opgeheven  en  werd  de
Coöperatieve  Landbouwvereniging  Afdeling  Enter  der  Overijsselsche  Landbouw  Maatschappij  (O.L.M)
opgericht.  De Coöperatieve  Landbouwvereniging Afdeling Enter der  O.L.M. In  1920 werd de Coöperatieve
Landbouwvereniging  Afdeling  Enter  der  O.L.M.  opgericht.  Initiatiefnemer  was  Frits  Morsink,  bakker  en
eigenaar van een kruidenierswinkel en van een maalderij. De vereniging had tot doel ‘… den aankoop en, zoo
noodig, der verwerking van benoodigdheden voor het landbouwbedrijf in den uitgebreidsten zin ten bate van
haar leden en ten verkoop aan deze.’ De activiteiten van de vereniging bestonden net als bij haar voorganger uit
de aankoop van meststoffen:  Thomasslakkenmeel,  kalizout, superfosfaat,  chili- en kalksalpeter,  patentkali en
kalkmergel. De aanvoer hiervan vond in de eerste jaren per spoor plaats, na het sluiten van de spoorlijn werd het
vervoer  met  vrachtwagens  gedaan.  In  de loop der  jaren  werden  door  de  coöperatie  verschillende  machines
aangekocht waaronder verschillende soorten ploegen. Na enig wikken en wegen werd in juli 1925 besloten een
trekker van het merk Fordson aan te schaffen bij de heer Boessenkool in Almelo. Later kwamen daar nog andere
machines als een zaaimachine, aardappelrooier en mestverspreider bij.De machines werden zowel aan de leden
alsmede aan niet-leden verhuurd. Onder de leden was veel behoefte aan het gebruik van de ploegen. Gaandeweg
breidde het aantal activiteiten van de vereniging zich verder uit. Nadat in 1926 statuten voor de vereniging waren
opgemaakt werd de vereniging een rechtspersoon. De vereniging nam in 1928 de bakkerij en kruidenierswinkel
van Morsink over. In 1930 volgde de maalderij.

Voorkant van een van de jaarverslagen van de Coöperatieve Landbouwvereniging Enter. ‘Arbeid door orde, orde
door coöperatie’. 

Naast  de coöperatieve landbouwvereniging kende Enter vanaf zeker 1925 ook een afdeling van de A.B.T.B.
(Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond). Van de A.B.T.B. zijn geen archieven bekend. Vanuit andere bronnen
met betrekking tot A.B.T.B.’s weten we dat deze bond soortgelijke activiteiten moet hebben ontplooid als de
coöperatieve  landbouwvereniging.  De  archieven  van  beide  verenigingen  bevatten  geen  vermeldingen  over
ontginningen. Het oprichten van landbouwverenigingen zorgde echter voor goede randvoorwaarden om tot de
ontginning  van  heide  te  komen.  Via  de  vereniging  kon  men  goedkoop  aan  meststoffen  komen  om  de
ontginningen te bemesten. De in de loop der tijd steeds verdergaande mechanisatie, die ook vanuit de vereniging
werd  geïnitieerd,  maakte  het  steeds  makkelijker  de heide te  ontginnen.  De gebouwen van de Coöperatieve
Landbouwvereniging Enter begin jaren dertig van de twintigste eeuw in het noordeind van het dorp. 
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Links maalderij van de cooperatie, rechts de eierenopslag
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Kruidenierswinkel coop, vlnr Mien Ezink (Kos), Beverdam, Mien Morsink (Soels) en Jo Langenhof (Menze).

Cooperatie, bakkerij
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Verbetering van de Regge In de wintermaanden vormde zich in het Reggedal een groot meer van Ommen tot
Diepenheim  met  een  oppervlakte  van  soms  wel  150  km2.  Omstreeks  1825  besloot  de  provincie  dat  daar
verandering in moest komen. Vanaf 1893 is men gestart met verbetering en kanalisatie van de Regge: resultaat
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een drie keer zo korte Regge. Het Zompenmuseum in Enter heeft een wand met daarop de ‘Grondplans voor
verbetering van de rivier  de Regge’.  De verbeteringen  rond Enter  bestonden uit  het  afsnijden van bochten,
afdamming en grondaanvulling en het aanleggen van kades. Het aanleggen van kades vond overal in Enters
Reggedal plaats. De afsnijdingen, afdammingen en grondaanvullingen vonden plaats in de Bullenaarshoek, de
Waterhoek  en  de  Leijenweerdslanden.  Deze  verbeteringen  stelden  maar  weinig  voor  in  vergelijking  tot  de
afsnijdingen  die  rond  Nijverdal  en  Hellendoorn  plaatshadden.  De  ontginningsstudie  toont  aan  dat  de
heidepercelen  in  de  directe  nabijheid  van  de  Regge  al  voor  verbeteringswerkzaamheden  ontgonnen  waren.
Hetgeen  Sneller  stelt  -  dat  door  de  verbetering  van  de  Regge  verzuurde  heidevelden  in  welige  wei-  en
akkerlanden veranderden - had waarschijnlijk betrekking op heide die verder stroomafwaarts langs de Regge was
gelegen. Aangenomen kan worden dat de verbetering van de Regge voor Enter niet van invloed is geweest op de
heideontginningen. 

Het plan voor de ‘Verbetering van de Rivier de Regge’ uit de jaren negentig van de negentiende eeuw ter plaatse
van het Enterse Reggedal.  Bij  een aantallen afsnijdingen vond afdamming en grondaanvulling plaats. Langs
vrijwel de hele Regge op Enters grondgebied werden kades aangelegd. 

De aanleg van de spoorlijn Neede-Hellendoorn was een feit. Op 29 april 1910 werd de Locaalspoorweg Neede-
Hellendoorn geopend en op 1 mei voor reizigers. De spoorlijn zorgde ervoor dat Enter een aansluiting op het
landelijke spoorwegennet kreeg en ‘Enter uit haar isolement verlost werd’. De spoorlijn werd hoofdzakelijk voor
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goederenvervoer  gebruikt.  De  lijn  was  geen  lang  leven  beschoren.  Het  volume  van  het  personen-  en
goederenvervoer  bleef  ver  achter  bij  de  prognoses.  Het  goederenvervoer  per  spoor  kreeg  steeds  meer
concurrentie van de vrachtauto, de komst van de autobus was van negatieve invloed op het personenvervoer.
Ook de crisis had haar invloed op de exploitatieresultaten van de spoorlijn. In 1935 werd het faillissement van de
spoorlijn uitgesproken. Tot 1937 bleef de spoorlijn nog in gebruik voor het goederenvervoer, daarna werden de
rails opgebroken. De aanleg van de spoorlijn speelde op verschillende manieren een rol in de ontginning van de
heide. Om de spoorlijn aan te leggen werd er bijna 1,8 heide aangekocht. Het kwam daarbij voor dat percelen die
doorsneden werden door de aanleg van de spoorlijn vrijwel gelijktijdig met de aanleg van de spoorlijn ontgonnen
werden. Dit was het geval voor zo’n 2,2 hectare heide. De komst van de spoorlijn maakte de aankoop en aanvoer
van landbouwbenodigdheden als veevoer en kunstmest gemakkelijker en goedkoper. Het was gangbaar dat de
boerenverenigingen hiervan wagonladingen aankochten. De wagons konden vanaf 1910 dus afgeleverd worden
op station Enter in plaats van op de stations van omliggende plaatsen als Wierden, Goor of Rijssen. De komst
van de spoorlijn was dus een factor die op directe wijze tot ontginning leidde en op indirecte wijze een gunstige
randvoorwaarde bood door de aanvoer van kunstmest dat vaak bij de ontginning van heide toegepast werd. 

Feestelijke opening van het station Enter

Ontginningen onder overheidsinvloed In de periode 1900-1920 gingen het Rijk en de provincie zich op indirecte
wijze  bemoeien  met  de  ontginning  door  toezicht  op  gemeenten,  ingrijpen  in  de  belasting  op  ontginning,
subsidiëring van bebossing, landbouwonderwijs en -voorlichting en werkverschaffingsprojecten. In Enter werd
er gebruik gemaakt van de regeling om vrijstelling van de grondbelasting te verkrijgen wanneer er ontgonnen
werd. De periode van vrijstelling werd voor ongebouwde eigendommen vastgesteld op 28 jaar. Het kwam ook
voor dat men voor de aanvraag al was gestart met de ‘landverbetering’ en er een vrijstelling van slechts 8 jaar
verkregen werd. Tussen 1919 en 1938 werd zeker voor 21 hectare vrijstelling verkregen. In verhouding tot de
totale ontginningen was dit maar een zeer beperkt oppervlak maar voor sommige eigenaren wel een ‘trigger’ om
tot ontginning over te gaan. Ontginningen in oorlogstijd en restontginningen (1940-1987) Voor de ontginningen
die  plaatshadden  in  de  periode  1940-1987  vallen  geen  specifieke  sociaal-economische  achtergronden  te
benoemen  die  van  invloed  zijn  geweest  op  de  ontginningen.  In  de  voorgaande  perioden  waren  voldoende
randvoorwaarden geschept om tot succesvolle ontginning te komen.

Bij de ontginning van de Enterse heide waren verschillende groepen actoren betrokken: vooral  landbouwers
maar ook arbeiders en ambachtslieden, kapitaalbezitters en instellingen. Het is aannemelijk dat landbouwers en
arbeiders en ambachtslieden de ontginningen veelal zelf uitvoerden en dat kapitaalbezitters en instellingen de
uitvoer lieten uitbesteden. Over de ontginners in de eerste fase zijn maar weinig gegevens bekend. De ontginners
zullen waarschijnlijk veelal boer van (hoofd)beroep zijn geweest.  Ontginningen zullen zowel uitgevoerd zijn
door gewaarden uit de marke alsook door keuters afkomstig uit de marke Enter en van buiten de marke Enter.
Vanaf  de  tweede  fase  beschikken  we  wel  over  gegevens  van  de  ontginners.  Het  overgrote  deel  van  de
ontginningen werd gerealiseerd door lokale personen, dat wil zeggen van binnen Enter. Niet-lokale ontginners
kwamen vooral uit plaatsen in de directe omgeving van Enter lagen. Maar een zeer beperkt aantal ontginners

267



kwam van elders.  Landbouwers  waren,  zowel  in  aantal  als  in  oppervlak,  verantwoordelijk  voor  de  meeste
ontginningen. Ook door arbeiders en ambachtslieden werd een aanzienlijk deel van de heide ontgonnen. Met
name in de tweede fase van ontginningen zullen arbeiders en ambachtslieden zich onder andere door ontginning
tot  landbouwer  hebben  opgewerkt  dan  wel  hier  een  groot  deel  van  hun  inkomsten  uit  gehaald  hebben.
Kapitaalbezitters en instellingen speelden maar een bescheiden rol bij de ontginningen. Over het geheel bekeken
ontgonnen arbeiders en ambachtslieden en landbouwers vooral tot bouw-, wei- en hooiland. Kapitaalbezitters
lieten hun heide vooral tot weiland ontginnen. Ook waren de kapitaalbezitters verantwoordelijk voor bijna alle
ontginningen ten behoeve van de steen- en pannenbakindustrie. Deze industrie kende na de grote stadsbrand van
Enschede in 1862 een hoge vlucht. Ontginningen geïnitieerd door instellingen hadden bijna allemaal betrekking
op de aanleg van de spoorlijn Neede-Hellendoorn. 

Ontginningen door landbouwers hadden over het gehele onderzoeksgebied plaats. Het westelijk deel van het
Zuiderveld  werd  vooral  door  arbeiders  en  ambachtslieden  ontgonnen.  Ook  waren  er  concentraties  van
ontginningen door deze groep op de Elsheide en het Kramersveld en ook dicht nabij het dorp werd veel door
arbeiders  en  ambachtslieden  ontgonnen  Niet-lokale  ontginners  ontgonnen  vooral  aan  de  randen  van  het
onderzoeksgebied met een concentratie in het noordelijk deel van het onderzoeksgebied. Voor kapitaalbezitters
tekent zich een soortgelijk beeld af. Over de organisatie van de ontginningen kan maar weinig gezegd worden,
geschreven  bronnen  en  oral  history  ontbreken  veelal.  Het  verspreidingspatroon,  de  jaardatering  en  de
eigendomssituatie van de ontginningen en het grondgebruik na de ontginningen doet vermoeden dat men na de
markeverdeling - fase 2 - veelal gezamenlijk aan het ontginnen sloeg en solitair ontginnen in mindere mate
plaatsvond. Ontginningen in fase 3 zullen vooral op individuele basis plaats hebben gevonden. Ook in de vierde
fase zal veel individueel ontgonnen zijn, behalve op het Zuiderveld. Hier hielp men elkaar bij het ontginnen.
Tijdens  het  onderzoek  is  niet  gebleken  dat  ook  er  maar  enige  wijze  een  ontginningsmaatschappij  bij  de
ontginning van de Enterse heide betrokken is geweest. Ontginning werd dus vooral vanuit de samenleving, met
vermoedelijk maar weinig ‘hulp van buiten’, geïnitieerd. 

Bij de ontginningen in de eerste fase zal van een echt ontwerp zal geen sprake zijn geweest. Keuterontginningen
zullen plaatsgehad hebben met heel  primitief  materiaal.  Ook bij  de ontginningen die na de markeverdeling
plaatshadden kan door de bank genomen kan gesteld worden dat er geen specifieke ontwerpen aan de basis van
de ontginningen hebben gestaan. Slechts bij een enkele ontginning kan men spreken van een echt ontwerp. De
met de markeverdeling ontstane percelen vormden basis voor de ontginningen. In fase 2 werden kleine percelen -
kleiner dan 2.000 m2 - in een keer ontgonnen. Percelen groter dan 2.000 m2 werden veelal niet in een keer
ontgonnen, in eerste instantie werd de helft of een kleiner deel ontgonnen, de rest van de heide werd ongemoeid
gelaten.  Deze  wijze  van  ontginnen  zal  vooral  voortgekomen  zijn  uit  bemestingsprobleem  dat  in  deze  fase
speelde, men ontgon niet meer ‘als zij boven hun gewone landerijen konden bemesten’. Ook kwam het voor dat
een perceel gesplitst werd als er tot verschillende vormen van grondgebruik ontgonnen werd. In de derde en
vierde fase - toen de randvoorwaarden voor succesvolle ontginning beter waren - werd de resterende heide van
splitsingen  die  in  fase  2  hadden  plaatsgevonden  veelal  ontgonnen  en  werden  tot  die  tijd  nog  volledig
onaangeroerde percelen heide ontgonnen. Voor fase 1 en 2 ontbreken bronnen die inzicht  verschaffen in de
techniek die men toepaste om te ontginnen. Het gereedschap om te ontginnen zal veelal bestaan hebben uit de
spade,  de ploeg,  de eg en de wel.  In  de loop van de tijd zal men steeds beter  zijn gaan begrijpen hoe een
succesvolle ontginning opgezet moest worden. Voorbeelden doen getuigen dat men bij de ontginningen rekening
hield met de fysisch-geografische situatie ter plaatse. In deze periode was men nog aangewezen op het gebruik
van natuurlijke meststoffen. Niet duidelijk is hoe men aan voldoende meststoffen kwam om de ontginningen te
kunnen  bemesten.  Vanaf  de  derde  fase  werden  de  randvoorwaarden  voor  succesvolle  ontginning  beter:  de
kunstmest werd geïntroduceerd, de Enterse boeren gingen zich organiseren in boerenverenigingen en vanaf 1925
werd het met de aanschaf van een trekker door de landbouwvereniging ook mogelijk heide te ontginnen met
mechanische hulp. Vanaf deze fase (fase 3) zijn er beperkt bronnen beschikbaar die inzicht verschaffen in de
wijze van ontginnen. De heide werd onder meer afgebrand om ze te ontginnen. Afhankelijk van de hoogte van
het microreliëf werd dit gelijktijdig met de ontginning afgevlakt,  wanneer deze zogenaamde belten niet al te
hoog waren. Hoge belten werden gebruikt als zandafgravingen. Wanneer ze voldoende afgegraven waren werden
ze  vlak  geploegd.  Na  de  Tweede  Wereldoorlog  raakte  de  trekker  steeds  meer  ingeburgerd  in  het
landbouwsysteem en zullen ontginningen steeds meer met mechanische hulpmiddelen zijn uitgevoerd. Op het
Zuiderveld  werden  meerdere  huizen  met  hetzelfde  ontwerp  gerealiseerd.  Hier  werd  de  heide  met  de  spade
verwijderd.  Sociaal-economische  achtergronden  Per  fase  zijn  er  verschillende  sociaal-economische
achtergronden te benoemen die van invloed zijn geweest op de omvang en de wijze van ontginnen. In de eerste
fase, toen het markestelsel in Enter nog in werking was, waren ontginningen gebonden aan de regels van het
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markebestuur en stond ontginning altijd op gespannen voet met het  gezamenlijke gebruik en beheer van de
markegronden. De instabiele financiële situatie van de marke vanaf circa 1819 zorgde ervoor dat de deur om tot
ontginning over te gaan verder open werd gezet. Op basis van de gegevens over de ontginningen die in fase 2 de
eerste  dertig  jaar  na  afloop  van  de  markeverdeling,  plaatsvonden  kan  geconcludeerd  worden  dat  de
markeverdeling, met het bijbehorende plan van wegen en waterlopen een van de - zo niet de - belangrijkste
factor  is  geweest  in  de  ontginning  van  de  Enterse  heide.  Heide  in  privébezit  en  goed  ontsloten  en  beter
ontwaterd:  belangrijke  voorwaarden  voor  ontginning.  De  destijds  gunstige  landbouwprijzen  zullen  de
ontginningen ook gestimuleerd hebben. Mogelijk speelde de neergang van de zompenvaart  ook mee. Tussen
1878 en 1895 speelde de grote landbouwcrisis. Tijdens deze crisis werd er maar weinig ontgonnen. Vanaf 1895
brak  er  een periode  aan met gunstige  landbouwconjuncturele  omstandigheden die doorliep tot  1920.  In  die
periode  werd  er  aanzienlijk  ontgonnen.  Omstreeks  1890  werd  de  kunstmest  in  het  onderzoeksgebied
geïntroduceerd toen de ‘Coöperatieve Boerenvereniging Rectum-Ypelo’ opgericht werd. Hier was een deel van
de Enterse boeren ook lid van. De introductie en toepassing van kunstmest zal van positieve invloed zijn geweest
op het succes van de ontginningen en ontginning hebben vergemakkelijkt. Echter had een groot deel van de
ontginningen  plaats  voordat  de  kunstmest  geïntroduceerd  werd.  Vanaf  1913  kende  Enter  een  eigen
boerenvereniging welke in 1920 opgeheven werd waarna een landbouwvereniging werd opgericht.  Via deze
verenigingen  werd  de  kunstmest  tegen  gunstig  tarief  aangekocht.  Met  de  opening  van  de  spoorlijn  Neede-
Hellendoorn in 1910 konden de meststoffen eenvoudig per trein aangevoerd worden. In de loop der jaren werden
door  de  landbouwvereniging  verschillende  machines  aangekocht  die  het  ontginnen  van  de  heide
vergemakkelijkten. Deze machines werden zowel aan leden alsook aan niet-leden van de vereniging verhuurd.
Hoewel de verenigingen niet direct te liëren zijn aan ontginning zorgden deze voor goede randvoorwaarden om
tot ontginning te komen. Tussen 1919 en 1938 werd zeker 21 hectare heide voor een periode van 8 of 28 jaar
vrijgesteld van grondbelasting wanneer deze ontgonnen werd. In verhouding tot de totale ontginningen was dit
maar een zeer beperkt oppervlak maar deze maatregel zal voor sommige eigenaren wel een ‘trigger’ geweest zijn
om tot ontginning over te gaan. Voor de ontginningen in de periode 1940-1987 vallen geen specifieke sociaal-
economische achtergronden te benoemen die van invloed zijn geweest op de ontginningen. In de voorgaande
perioden waren voldoende randvoorwaarden geschept om tot succesvolle ontginning te komen. 

De afgelopen decennia hebben de Enterse jonge heideontginningslandschappen zich op verschillende wijzen
ontwikkeld, hetgeen mede heeft geleid heeft tot de ruimtelijke variatie die we vandaag de dag aantreffen binnen
het onderzoeksgebied. Ondanks dat sommige ontginningen al ruim 150 jaar geleden plaatshadden zijn er in het
hedendaagse  landschap  nog verschillende  relicten  van  de  ontginningen  aanwezig  vastgelegd.  In  het  daarop
volgende deel is er aandacht voor de relicten van de ontginningen. Het hoofdstuk sluit af met een karakterisering
van de ontginningslandschappen in een aantal kadastrale buurten waar heide voorkwam. 
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De  hoofdstructuur  die  gerealiseerd  werd  met  de  markeverdeling  is  nog  duidelijk  herkenbaar  in  het
onderzoeksgebied.  In  rood omrand  het  perceel  dat  vandaag  de  dag  nog dezelfde omvang kent  als  met  de
markeverdeling, 

De vraag die centraal staat: welke relicten van de heideontginningen zijn heden ten dage nog herkenbaar in het
landschap  en  wat  karakteriseert  de  ontginningslandschappen?  Binnen  het  onderzoeksgebied  treft  men
verschillende relicten aan die terug te leiden zijn naar de ontginningen van de heide en het proces dat daaraan
vooraf  ging.  Op basis  van  wat  in  de  vorige  hoofdstukken aan  bod is  gekomen  kan  gesteld  worden  dat  de
markeverdeling, die inmiddels zo’n 160 jaar achter ons ligt, een zeer grootse landschappelijke verandering is
geweest voor Enter en van sterke invloed is geweest op de ontginning van de Enterse heide. Er ontstond als ware
een geheel  nieuwe landschappelijke hoofdstructuur op de voormalige markegronden. Met de markeverdeling
werden heidegronden verkaveld. Ook werd een volledig nieuw wegenplan uitgerold. Vandaag de dag, zo’n 160
jaar,  na de markeverdeling staat  deze  hoofdstructuur  nog grotendeels  overeind.  Deze hoofdstructuur  is  niet
zozeer  een  relict  dat  een  direct  gevolg  is  van  ontginning  maar  werd  wel  gerealiseerd  met  ontginning  als
achterliggende  gedachte.  Weliswaar  is  er  door  ontwikkelingen  als  schaalvergroting  in  de  landbouw  en
ruilverkaveling rationeler verkaveld en zijn kavels groter geworden maar op hoofdlijnen is de verkaveling zoals
die met markeverdeling ontstond nog aanwezig. Een mooi voorbeeld hiervan treffen we aan op de Elsheide en in
de Waterhoek. Een enkel perceel kent zelfs nog precies dezelfde perceelsomvang als ze met de markeverdeling
kreeg.
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Met de ontginning van de heide werden er verschillende houtsingels en -wallen en dennenbosjes aangelegd.
Enkele hiervan zijn nog (deels) aanwezig . Deze dennen en dennenbosje zijn een opvallende verschijning in het
gebied omdat de bomen en het bos binnen het onderzoeksgebied vandaag de dag veelal uit loofhout bestaan.  Het
is op zich bijzonder dat er met de ontginningen houtsingels en -wallen zijn aangelegd met daarin dennen. Maar
weinig van de Enterse heide werd ontgonnen tot bos. Maar weinig van de ontginningsbossen zijn vandaag de dag
nog aanwezig. Op de Elsheide werd omstreeks 1940, verdeeld over verschillende heidepercelen, een gemengd
bos aangeplant. Dit bos is het omvangrijkste nog aanwezige ‘heideontginningsbos’ binnen het onderzoeksgebied
en is in volksmond bekend als het Exoobos.

In de loop der tijd heeft het landschap van de voormalige heidegebieden van Enter zich op een eigen manier
ontwikkeld, ze vertonen dan ook verschillende karakteristieken. Aan de basis van deze karakteristieken ligt het
cultuurlandschap dat met de markeverdeling ontstond. De buurten waar grote aaneengesloten heidevelden lagen
zoals  de  Elsheide  en  omgeving  en  het  Zuiderveld  ontwikkelden  zich  duidelijk  anders  en  hebben  andere
karakteristieken  dan  de  ontginning  in  buurten  met  kleinere  stukken  heide  zoals  de  Kraayenveldshoek,  de
Kattelaarshoek  en  de  Hiltjesdam.  Elsheide,  Waterhoek,  Kramersveld  en  Berghorsterblok  Het  grootste
aaneengesloten heidegebied van Enter strekte zich uit over de Elsheide, de Waterhoek, het Kramersveld en het
Berghorsterblok. Vandaag de dag kenmerkt dit gebied zich door vrij grootschalig landschap dat gedomineerd
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wordt door de landbouw. Men treft in dit gebied vooral een afwisseling van bouw- en weiland en boerderijen. In
dit deel van het onderzoeksgebied ligt ook het grootste nog aanwezige ontginningsbos van het onderzoeksgebied.
Prominent aanwezig op het Kramersveld is het Landal bungalowpark Landgoed De Elsgraven. De kiem voor dit
park werd omstreeks 1964 gelegd toen een stuk heide ontgonnen werd om er ‘vijf zomerhuisjes gelegen in bos’
te realiseren. In de loop der tijd groeide het geheel uit tot camping. In het begin van de jaren 1990 werd de
camping ‘geüpgrade’ tot  bungalowpark.  Hier hebben een aantal  voormalige heidevelden dus een recreatieve
bestemming gekregen en kan men van een plaatselijk recreatielandschap spreken. 

Binnen de jonge heideontginningen van Enter vormt het Zuiderveld een bijzondere eenheid. Geen van de jonge
heideontginningsgebieden van Enter ontwikkelde zich zo als het Zuiderveld. Het gebied onderscheidt zich ten
opzichte van het omliggende landschap en de andere jonge heideontginningsgebieden door de hoge bebouwings-
en bewoningsdichtheid. Het Zuiderveld wordt ook wel de buitenwijk van Enter genoemd. Men treft hier een
mixlandschap met (riante) woningen, een camping en kleine perceeltjes gras- en bouwland en kleine stukjes bos.

De Kattelaarshoek  en de  Kraayenveldshoek  kenmerken zich door een  kleinschalig,  gesloten,  landschap.  De
heideontginningen die hier  plaatsvonden onderscheiden  zich niet  specifiek  ten opzichte van het  omliggende
landschap. Schuttenbeltshoek en Hiltjesdam Het landschap van de Schuttenbeltshoek en de buurt Hieltjesdam is
een vrij grootschalig, open, landschap dat vooral ten dienste staat van de landbouw. Hier treft men vandaag de
dag  vooral  grote  percelen  grasland.  De  heideontginningen  die  hier  plaatsvonden  onderscheiden  zich  niet
specifiek ten opzichte van het omliggende landschap. 

honderdzestig jaar na de markeverdeling staat de landschappelijke hoofdstructuur die met de verdeling gecreëerd
is - de verkavelingsstructuur en het wegen- en waterlopenpatroon - op hoofdlijnen nog altijd overeind. Op een
enkele  plek treft  men nog dezelfde verkavelingsstructuur  als  die met de markeverdeling gecreëerd  is.  Deze
structuur valt  aan te merken het  als grootste  relict  dat  te relateren is aan de heideontginningen.  De overige
relicten bestaan vooral uit houtopstanden met daarbij het Exoobos als het omvangrijkste relict. Tot de relicten
mogen  tevens  de  ‘ontginningswoningen’  op  het  Zuiderveld  gerekend  worden.  De  mate  waarin  de  jonge
heideontginningslandschappen van Enter zich onderscheiden van de omliggende landschappen is afhankelijk van
de omvang die de heidegronden voor aanvang van de ontginningen hadden. De gebieden waarin de heidevelden
niet zo omvangrijk waren - zoals in de Kattelaarshoek, Kraayenveldshoek, Schuttenbeltshoek en Hiltjesdam -
kenden  uiteraard  ook  kleinere  heideontginningen.  Deze  hebben  zich  meer  naar  het  omliggende  landschap
gevoegd. Hierbij herinneren op sommige plaats slechts enkele houtopstanden - in de vorm van dennen - eraan
dat hier ooit heide aanwezig was. In deze buurten en het grootste voormalige heidegebied - Elsheide, Waterhoek,
Kramersveld en Berghorsterblok - treft men vooral een agrarisch landschap. 

Binnen  de  jonge  heideontginningslandschappen  van  Enter  is  er  een  gebied  dat  zich  echt  onderscheidt  ten
opzichte  van  de  ander  jonge  heideontginningen:  het  Zuiderveld.  Terwijl  de  meeste  heidegebieden  zich
ontwikkelden  tot  een  nieuw agrarisch  landschap,  ontwikkelde op het  Zuiderveld  -  mede beïnvloed door  de
fysisch-geografische ondergrond - zich een mixlandschap met diverse functies. Het Zuiderveld is een op zichzelf
staande eenheid ten opzichte van de omgeving en ten opzichte van de andere voormalige heidegebieden. De
Heidebloemweg op het Zuiderveld refereert aan de begroeiing die hier lange tijd dominant was. 

Centraal  in  dit  onderzoek  staan  de  fasering  en  de  ruimtelijke  variatie  in  de  jonge  heideontginningen  in
voormalige  marke  Enter  tussen 1800 en 1987. Hierbij  vallen er  verbanden te  leggen met de fysieke  en de
sociaaleconomische  achtergronden  waartegen  de  ontginningen  plaatsvonden.  De  ontginningen  kunnen
onderverdeeld worden in de volgende fases: 

1. 1800-1857: ontginningen in de nadagen van de Enter marke; 

2. 1858-1888: ontginningen in de drie decennia na de markeverdeling; 

3. 1889-1939: nieuwe instellingen, technieken en ontginningen onder overheidsinvloed; 

4. 1940-1987: ontginningen in oorlogstijd en restontginningen. 

In de eerste fase toen het markestelsel in Enter nog in werking was werd, hoewel exacte cijfers ontbreken, maar
beperkt ontgonnen. Omvang van de in beeld gebrachte ontginningen: 8,3 hectare. De omvang per ontginning
was over het algemeen klein, veelal kleiner dan 1.000 m2. Ontginning was in deze fase gebonden aan de regels
van de marke en stond altijd op gespannen voet met het gezamenlijke gebruik en beheer van de markegronden.
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De  markeverdeling  vormde  een  sleutelmoment  in  de  Enterse  heideontginningsgeschiedenis.  Na  de
markeverdeling, in 1857, namen de heideontginningen een hoge vlucht. Het zwaartepunt van de ontginningen
voor Enter ligt in de dertig jaar na afloop van de markeverdeling,  in de periode 1858-1888 (fase 2).  In  die
periode werd 186,5 hectare ontgonnen. Hiermee wijkt Enter af van de rest van Twente waar het zwaartepunt
voor de ontginningen wordt gedateerd op de periode 1910-1940.1 Grote vraag hierbij is hoe men aan voldoende
meststoffen  kwam  om  de  ontginningen  te  kunnen  bemesten.  Er  was  in  die  tijd  immers  sprake  van  een
bemestingsprobleem. De heide moet in die tijd ook nog een belangrijke rol gespeeld hebben in het traditionele
mestmaken. Een andere vraag is dus hoe men de afname van de heide heeft opgelost bij het bemesten van de
reeds bestaande cultuurgronden. Met dit onderzoek zijn geen bronnen naar boven gekomen die hier een sluitende
verklaring voor geven.  In  fase 2 had het  aantal  middelgrote  ontginningen - tussen de 1.000 en 4.999 m2 -
overhand maar het aandeel kleine ontginningen was ook aanzienlijk. Het grote areaal aan ontginningen tussen
1858 en 1888 kan vanuit een aantal sociaal-economische achtergronden verklaard worden. Ten eerste is er de
markeverdeling waardoor de heide in privébezit kwam en ontgonnen kon worden onder vrije omstandigheden.
Bij de markeverdeling hoorde een plan van wegen en waterlopen. Daarmee werd de heide al vroeg op rationele
wijze ontsloten en daarmee goed bereikbaar. Ook werd de waterhuishouding van heidegronden verbeterd. Beide
belangrijke voorwaarden voor ontginning.  De destijds gunstige  landbouwprijzen zullen de ontginningen ook
gestimuleerd hebben. 

Wat mogelijk ook meegespeeld heeft is neergang van de zompenvaart, waar een aanzienlijk deel van de Enterse
bevolking lange tijd de kost mee won. Toen het aanbod aan vracht steeds minder werd moest men op zoek naar
nieuwe bronnen van inkomsten. Mogelijk zochten de schippers hun nieuwe bron van inkomsten onder andere in
de landbouw en zorgde dit voor een stimulans in de heideontginningen.

Station Enter

In  de laatste  tien jaar  van fase 2 en de eerste  zeven jaar  van fase  3 (van 1878 tot  1895) heerste  de grote
landbouwcrisis. Deze is zeker van invloed is geweest op het tempo van de ontginningen. Tijdens deze crisis werd
er maar beperkt ontgonnen. De periode die hier direct op volgde (1895-1920) wordt in de literatuur aangeduid
als  een  periode  met  gunstige  landbouwconjuncturele  omstandigheden.  Tijdens  deze  periode  had  de  ruime
meerderheid van de ontginningen van fase 3 plaats. Ten opzichte van fase 2 was er in fase 3 een sterke toename
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in het aantal  ontginningen met een grote omvang - een half hectare en groter  -  en daalde het  aantal  kleine
ontginningen  sterk.  Het  aantal  middelgrote  ontginningen  bleef  ongeveer  gelijk  ten opzichte van fase  2.  De
toename  in  het  aantal  grote  ontginningen  kan  verklaard  worden  door  het  feit  dat  de  kunstmest  in  het
onderzoeksgebied  geïntroduceerd  werd  en  de  heide  steeds  meer  haar  functie  binnen  het  landbouwsysteem
verloor. De kunstmest kwam goedkoop beschikbaar doordat landbouwers zich gingen organiseren in boeren- en
landbouwverenigingen.  Met  de  opening  van  de  spoorlijn  Neede-Hellendoorn,  waar  Enter  een  halteplaats  in
kreeg, werd de aanvoer van kunstmest alleen maar eenvoudiger. De landbouwvereniging van Enter heeft ook een
stimulerende werking gehad op de mechanisatie van de landbouw en daarmee waarschijnlijk ook bij het inzetten
van mechanische werktuigen bij ontginning. Mogelijk was de vereniging de eigenaar van de eerste trekker in de
omgeving. De oprichting van boerenverenigingen in combinatie met de introductie van de kunstmest is zeker
van positieve invloed geweest op de ontginningen. Slechts een beperkt areaal aan heide werd ontgonnen met
steun van de overheid in de vorm van grondbelastingvrijstelling na ontginning. De invloed van de overheid op de
ontginningen valt dan ook als zwak aan te merken. Ten aanzien van de fysieke factoren - de fysische geografie -
in relatie tot de fasering van de ontginningen kan geconcludeerd worden dat men er goed bewust van was welke
heide men het gemakkelijkste kon ontginnen. De vroegste ontginningen lagen op de hogere, drogere, delen in het
landschap. In de latere fases, toen de kennis, het inzicht en de techniek om te ontginnen verbeterde, werd de
lager gelegen en nattere heide steeds meer ontgonnen. Uitzondering binnen dit verhaal vormt het Zuiderveld. Dit
hooggelegen en droge heideveld werd vooral in fase 4 ontgonnen. Reden hiervoor waren het sterke microreliëf
en de aanwezigheid van zwerfkeien die ontginning moeilijk maakten. Voor de ontginningen in de periode 1940-
1987 - fase 4 - vallen geen specifieke sociaal-economische achtergronden te benoemen die van invloed zijn
geweest  op  de  ontginningen.  In  de  voorgaande  fases  waren  voldoende  randvoorwaarden  geschept  om  tot
succesvolle ontginning te komen. In deze fase was de meeste heide van Enter al ontgonnen. In deze fase werd er
59,5 hectare heide ontgonnen. Een ruime meerderheid van de ontginningen in deze fase had een middelgrote
omvang. 
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Sterk  bepalend  voor  de  ruimtelijke  variatie  tussen  de  ontginningen  is  de  markeverdeling  geweest.  Met  de
markeverdeling werd er een geheel nieuwe landschappelijke hoofdstructuur gecreëerd bestaande uit een nieuwe
verkavelingsstructuur voor de voormalige markegronden en een nieuw wegenpatroon. Bij de verdeling hoorde
een plan van wegen en waterlopen. Het wegenpatroon van begin negentiende eeuw werd met de markeverdeling
volledig hertekend. Na markeverdeling ontstond een patroon van vooral recht uitgemeten wegen. Door dit plan
werd de heide al vroeg op rationele wijze goed ontsloten en beter ontwaterd. Het plan van wegen en waterlopen
vormde het kader voor de ontginningen. In later stadium werd nauwelijks nieuwe wegeninfrastructuur aangelegd
bij ontginning. Met de markeverdeling werden de heidegebieden zowel blokken als in stroken van wisselende
omvang verkaveld. De grotere heidegebieden van Enter werden in regelmatige blokken en stroken verkaveld. Bij
de kleinere heidegebieden was een onregelmatige blokverkaveling meer voorkomend. Door de bank genomen
kan gesteld worden dat er geen specifieke ontwerpen aan de basis van de ontginningen hebben gestaan.  De
ontginningen  vonden  plaats  binnen  de  verkavelingsstructuur  van  de  markeverdeling.  Binnen  deze  structuur
werden vooral praktische keuzes gemaakt. Vooral in fase 2 kwam het voor dat percelen gesplitst werden om
gedeeltelijk te ontginnen hetgeen verklaard kan worden vanuit het bemestingsprobleem. Ook kwam het voor dat
een perceel gesplitst werd als er tot verschillende vormen van grondgebruik ontgonnen werd. Met betrekking tot
de fysische geografie in relatie tot de ruimtelijke variatie van de ontginnen kan gesteld worden dat, vooral in de
eerste fases, rekening gehouden werd met de fysische-geografische ondergrond door heide tot bouwland en bos
te ontginnen op de hogere, drogere, delen in het landschap. De lagere en nattere heide werd vooral tot weiland en
in  beperkte  mate  tot  hooiland  ontgonnen.  De  ruimtelijke  variatie  kan  mede  verklaard  vanuit  de  bij  de
ontginningen betrokken actoren. 

In  Enter  werd  vooral  door  lokale  personen  ontgonnen.  De  meeste  ontginningen  werden  door  landbouwers
uitgevoerd  maar  ook door  arbeiders  en  ambachtslieden  werd  een  aanzienlijk  deel  van  de  heide  ontgonnen.
Samen  waren  deze  groepen  goed  voor  meer  dan  75%  van  het  oppervlak  aan  ontginningen.  De  rol  van
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kapitaalbezitters  en  instellingen  was  beperkte.  Qua  landschapsstructuur  verschilden  de  ontginningen  van
arbeiders  en  ambachtslieden  en  landbouwers  niet  van  elkaar.  Door  de  afwezigheid  van  projecten  van
ontginningsmaatschappijen kwamen grote planmatige ontginningen in het onderzoeksgebied niet voor. Doordat
het grootste deel van de Enterse heide tot landbouwgrond ontgonnen werd ontstond vooral een nieuw agrarisch
landschap. Maar een beperkt deel van de heide werd tot bos ontgonnen. De variatie in het grondgebruik was dus
maar beperkt. Er werden met de ontginningen maar beperkt nieuwe boerderijen gesticht. De landschapsstructuur
in de relatie tot de dominantie van landbouwers binnen de ontginning van de Enterse heide sluit vrij goed aan bij
het  beeld  dat  Thissen  schets  voor  wat  hij  boerenuitbreidingsontginning  noemt:  ‘Het  ontstane  landschap  is
kleinschalig met  tamelijk  veel  perceelsrandbegroeiing  en vrijwel  zonder bebouwing.’  Dit  beeld  past  bij  het
grootste deel van de Enterse heideontginningen. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde het Zuiderveld zich
tot de buitenwijk van Enter. Het ‘agrarisch motief’ ontbrak hierbij waarschijnlijk veelal. 

De ontginningsgeschiedenis  van  het  onderzoeksgebied  komt in  het  hedendaagse  landschap op verschillende
manieren  tot  uiting.  De  huidige  ruimtelijke  variatie  tussen  de  verschillende  voormalige  heidegebieden  kan
verklaard  worden  vanuit  de  omvang van  de  heidevelden  voor  aanvang  van  de  ontginningen  hadden en  de
fysische-geografische situatie. Het wegenpatroon dat met de markeverdeling aangelegd werd staat 160 jaar na de
markeverdeling, nog steeds grotendeels overeind. Binnen dit ‘raamwerk’ is in de loop der tijd door processen als
schaalvergroting in de landbouw en ruilverkaveling rationeler verkaveld en zijn kavels groter geworden maar op
hoofdlijnen is de verkaveling zoals die met markeverdeling ontstond nog aanwezig. Op een enkele plek treft men
nog dezelfde kavelomvang als die met de markeverdeling gecreëerd is. De overige relicten bestaan vooral uit
houtopstanden zowel uit dennen(singels) en ontginningsbosjes. Het Exoobos op de Elsheide is het omvangrijkste
bosrelict  binnen het huidige landschap van de heideontginningen dat  nog altijd door agrarisch grondgebruik
gedomineerd wordt. Op het Kramersveld hebben een aantal voormalige heidevelden een recreatieve functie in de
vorm van het Landal bungalowpark Landgoed De Elsgraven. Men kan van een plaatselijk recreatielandschap
spreken. 

Binnen de jonge heideontginningslandschappen van Enter is het Zuiderveld het enige voormalige heidegebied
dat zich echt onderscheidt ten opzichte van de andere voormalige heidegebieden. Ook onderscheidt het veld zich
van het omliggende landschap. Op het Zuiderveld treft men een mixlandschap met verschillende functies en een
hoge  bebouwings-  en  bewoningsdichtheid.  Met  de  ontginning  van  het  veld  werden  meerdere  woningen  uit
hetzelfde  basisontwerp  opgetrokken.  Een  aantal  van  deze  woningen  is  nog  steeds  aanwezig.  De  fysisch-
geografische ondergrond is bepaald geweest bij de ontwikkeling van het gebied. Het gebied was maar moeilijk
geschikt te maken voor de landbouw. Hoe de kleinere heidevelden en -ontginningen zich ontwikkeld hebben is
afhankelijk van de schaal van het omliggende landschap. Het landschap van de Kattelaars- en Kraayenveldshoek
ten  opzichte  van  het  landschap  van  de  Schuttenbeltshoek  en  de  Hieltjesdam  is  hier  illustratief  voor.  De
Kattelaarshoek  en  de  Kraayenveldshoek  kenmerken  zich  door  een  kleinschalig  landschap  waarin  de
heideontginningen  zijn  opgenomen.  Het  landschap  van  de  Schuttenbelthoek  en  de  Hieltjesdam  is  een  vrij
grootschalig landschap waarin de heideontginningen onderdeel geworden zijn van grote percelen grasland

Belangrijkste  aanbeveling  die  voorkomt  uit  dit  onderzoek  is  om  bij  toekomstig  onderzoek  een  bredere
onderzoeksperiode te hanteren. Jonge heideontginningen worden in de bestaande literatuur veelal verbonden met
de periode 1890-1950. Uit dit onderzoek is gebleken dat het zwaartepunt van de ontginningen in Enter voor deze
periode lag. Uit toekomstig onderzoek in andere gebieden zal moeten blijken de situatie in Enter uniek is of dat
er  nog  andere  gebieden  zijn  waar  zich  soortgelijke  ontwikkeling  heeft  voltrokken.  Een  groot  en  belangrijk
vraagteken  blijft  hoe  men  aan  de  benodigde  meststoffen  kwam  om  zo  vroeg  al  tot  zulke  aanzienlijke
ontginningen over te gaan. De constatering van deze vroege omvangrijke ontginningen die met dit onderzoek is
gedaan is een eerste stap. De verklaring van de wijze waarop deze ontginningen plaatsvonden zou een echte
bijdrage leveren aan de wetenschappelijke kennis. De kans dat hier ooit opheldering over komt zal echter klein
zijn. Thissen concludeerde dit in feite al in zijn proefschrift: ‘In het Overijssel van omstreeks 1850 lagen, anders
dan in Drenthe, Gelderland, Brabant en Limburg, maar weinig grote heidevelden. In Salland en Twente bevond
zich weliswaar veel heide, maar verspreid in zeer vele, kleinere velden. Het gehele landschap, met de fysische
basis  daarvan,  had  en  heeft  een  andere  schaal,  meer  als  in  de  Achterhoek,  met  vele  kleine  en  grotere
landgoederen en een fijnmazige structuur van wegen en waterlopen. Door deze afwijkende, complexe structuur
en het ontbreken van voldoende schriftelijke gegevens is het lastig greep te krijgen op de relevante ontwikkeling
wat betreft heideontginningen in deze streken’.
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Met deze scriptie is ondanks deze complexe structuur en de beperkte bronnen tot op zekere hoogte gedetailleerde
langtermijnstudie naar de heideontginningen van Enter uitgevoerd. Bij het uitvoeren van het onderzoek naar de
ontginningen is gebruik gemaakt van kadastrale gegevens omdat deze over het algemeen als zeer nauwkeurig
worden beschouwd. Echter is met dit onderzoek aangetoond dat in sommige gevallen het grondgebruik zoals dat
in de kadastrale archieven vermeld staat verschilt met de situatie in het veld en die op topografische kaarten. Dit
was onder  meer het  geval  bij  heide die na de markeverdeling als  broekweiland  werd aangemerkt.  Het  zou
interessant  zijn  om  inzicht  te  verkrijgen  in  de  wijze  waarop  het  grondgebruik  na  de  markeverdeling  is
vastgesteld. Kortom: welke criteria werden er bij het kadaster gehanteerd om het grondgebruik - het soort van
eigendom - vast te stellen? 

Om de landschappelijke situatie van Enter aan het begin van de negentiende eeuw te schetsen en om de invloed
van  fysieke  factoren  de  ontginningen  te  verklaren  is  er  gebruik  gemaakt  van  hedendaagse  gegevens  die
gekoppeld is  aan historische kadastrale  gegevens.  Echter  is  het  landschap in de afgelopen tweehonderd jaar
veranderd daarmee zullen de actuele gegevens niet overal volledig representatief zijn voor de situatie zoals die
was voor en toen de heide ontgonnen werd. Getracht is om informatie over de ontginningen te verzamelen onder
ontginners en hun (klein)kinderen en andere personen. Dit helaas maar beperkt  gelukt waardoor er -  ook in
verhouding tot ander onderzoek naar jonge heideontginningen - maar weinig informatie over de organisatie en de
techniek van de ontginningen naar boven is gekomen. Wat ook ontbreekt zijn foto’s van de uitvoering van de
ontginningen. Blijkbaar vond men het niet bijzonder genoeg om de ontginningswerkzaamheden op beeld vast te
leggen. 

Een alleenstaande den, een relict van de ontginning aan de Ganzenweg.
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Bleekvelden

Reeds heel vroeg ontdekte men de kracht van zuurstof bij het 'bleken van linnen'. Na het wassen was het linnen
vaak nog gelig en was de geur van het gebruik er niet uit. Het linnen werd echter frisser en bleker, lichter van
tint,  door  het  op  een  grasveld  uit  te  spreiden  en  te  laten  drogen.  Onder  invloed  van  de  zon  werden  vrije
zuurstofatomen gevormd,  die  zich  binden  aan  het  vuil,  wat  hetzelfde  effect  geeft  als  bleken  met
waterstofperoxide. Daardoor kreeg het linnen een frisse geur en een blanke kleur. Vandaar het woord "bleken".

Er was een bleekveld, groot een vierde dagwerk, liggende ten noorden van het huis Kattelaar, aan de Regge.
Ook in het dorp was een bleekveld achter de Ezinksteeg aan de Entergraven.

En ten oosten van Huis Kattelaar aan de gemeene veldgrond, zijnde een bouwland genaamd het Nijeland;

“De navolgende Huizen heb ik niet als Havezathen aangemerkt en beschreven, omdat zij, ze mogen in sommige
opzichten  niet  onbelangrijk  geweest  zijn,  naar mijn mening  niet  de  qualiteiten van  werkelijke  Havezathen
hebben gehad’. ’Huis Cattelaar gelegen aan den weg van Rijssen naar Enter”’. 

Dit  schrijft  Mr.  G.J.  ter  Kuile  in  zijn  in  1911  verschenen  boek  ’Geschiedkundige  aantekeningen  op  de
Havezathen van Twenthe’. Het lag dan wel niet aan de weg van Rijssen naar Enter, maar aan de weg van Enter
naar Delden, Bedoeld werd echter wel degelijk het voormalige herenhuis ’Het Kattelaar’ dat vroeger stond aan
de Regge tegenover de schippersherberg ’Binnengerrit’. Geen echte havezathe dus. Aan de  eisen die hieraan
gesteld werden in ’de Provinciale ordre op d’admissie der Edelluiden’ van 1622 kon het Kattelaar niet voldoen.
Dit reglement luidde aldus:  

1e Dat alhier  verscreeven  sullen worden  die geene  welkers  voorouderen alhier  of  in andere Provintien of
landen daar die onzen gelijck regt genieten, tot Landdage en Bijeenkomsten zijn verscreeven, een oude adellijke
Havezathe sullen hebben en bezitten en twee jaar hier gewoont hebben en den Eed van Getrouwigheid doen met
belofte zonder consent van de Ridderschap en Steden niet te verlaaten.. 

2e Niemand verscreeven of geadmitteerd te worden dan hier hebben eene adellijcke Havezathe of Saalstede is
eygendom  en  wezende  na  gebeur  haeres  adellijken  standes,  temelijk  geerfd  en  gegoed. 

3e Zullen van een Havezathe niet meer als de vader met een zoon 24 jaar oud weezende mogen verscreeven
worden en op klaringen in zaken van justitie niet meer als een stem mogen uytbrengene Zullen voorstanders van
de Gereformeerde Religie zijn, zonder henvorders Papisten toe te laten.

In 1630 wordt daar nog aan toegevoegd: ’Dat alleen van Havezathen toegelaten zullen worden, die tenminste
binnen den tijd van zestig jaren daarvoor bekend zijn ofte de bezitters daarvan geadmitteerd waren, mits die
Havezathen  adellijck betimmert (versterkt) zijn ende de Landerijen daertoe behoorende ten weenigstens vijf en
twintig duizend Car. gld .waardig moeten zijn’. 

  

Tollen

We kennen in Twente twee soorten 'dieken'. De meest voorkomende is de 'diek' als weg. De eerste bedoeling van
die aanleg is vervoer en als het hier om een gunstige waterkering gaat is dat mooi meegenomen. Deze dijken
waren tot in de twintigste eeuw verhoogde zandbanen. Dat vergde veel onderhoud zoals de Bandijk bij Goor dat
eeuwenlang deed. De andere vorm van 'dieken' wordt niet meer beoefend. Het is het afdammen tot voordeel van
de vlasverwerking. De Enterse schippers maakte dammen (dieken) in de rivier om water te verzamelen. Als er
genoeg water was werd de dam doorgestoken en gingen de zompen in convooi verder. Er was toen erg weinig
water in de Regge omdat het water was omgeleid naar de kastelen en steden in de omgeving (Borculo, Deventer)
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om de grachten te vullen. Later werd de Regge afgedamd ten voordele van de Schipbeek die werd gegraven om
Deventer bereikbaar te maken voor het achterland Duitsland.
 
Pal achter de hervormde kerk in Enter stond het erve Borgerink. Hiervan zijn gegevens bekend die terugvoeren
tot de late middeleeuwen. Al in 1382 komt het voor in de registers en rekeningen van het Bisdom Utrecht: 'De
tienden over dat goed to Bargardinc.’ Rond het jaar 1870 kocht Gerrit Hendrik Morsink (Plas-Hendrik) het erve
Borgerink en begon naast de boerderij een bakkerijtje. De naam Plas komt van de naam van het bouwhuis van
Het  Catteler.  De  naam  Borgerink vinden  we  ook  terug,  toen  de  tol  bij  het  Hobelinck werd  verpacht  aan
Borgerinck en Hendrik Geele. De tol was gelegen aan de weg naar Delden. Borgerinck was de eigenaar van Het
Catteler en van beroep secretaris van de gemeente Deventer. 
 
De eigenaar van Het Catteler, Borgerinck, secretaris van de gemeente Deventer, speelde op deze situatie in. De
schippersherberg Binnengaaits, waarvan hij ook eigenaar was, werd uitgebreid en er werd een schuur gebouwd
voor opslag van goederen. Er kwam een kraan voor het inladen en het uitladen van goederen en er kwam een
klein haventje waar de schippers hun zompen afmeerden. Ook bouwde hij een nieuwe ophaalbrug over de Regge
bij Binnengaaits. Het markebestuur van Enter zagen al deze activiteiten welwillend aan. Als Borgerinck echter
tol gaat heffen op de brug gaat het markebestuur de zaak eens onderzoeken. Het bleek al snel dat Borgerinck bij
al deze activiteiten ook markegrond in bezit heeft genomen. Bovendien bleek dat het ene eind van de nieuwe
brug ook op de markegrond lag. Er ontstond een flink meningsverschil en uiteindelijk werd er een compromis
gesloten.  Borgerinck mag wel een stuiver tol heffen op de brug, echter niet van  Enterse ingezetenen. Als de
familie Borgerinck is overleden en Het Catteler in verval raakt, verdwijnt ook de tol. In het jaar 1875 krijgt de
bewoner van Binnengaaits, F.W. Nieuwenhuis, van de gemeente vijf gulden per jaar voor het ophalen en sluiten
van de brug. 

Als we vanuit Enter de Ypeloweg oprijden passeren we na zo’n vijfhonderd meter de brug over de Regge bij het
erve Ter Keurst. Deze brug heet daarom ook wel de Keursbrug. Aan deze brug zit een hele historie verbonden.
In het Rijksarchief in Zwolle is het oudste Markenboek van Enter. Op een van eerste pagina’s staat dat in 1660
Jonker Conders gemaand wordt de brug over de Regge bij de Keurst te onderhouden. Wat blijkt? De Enter
Marke heeft in 1651 een overeenkomst gesloten met Jonker Conders dat hij 'tegen het genot van Brugh, veir en
weggelt' de brug bij de Keurst behoorlijk zal onderhouden. 

Dus op het eind van de Tachtigjarige Oorlog was er toch al een brug over de Regge .Hier werd tol geheven met
toestemming van de provincie. Hendrik ter Keurst was de 'Collecteur'. Het onderhoud gebeurde niet en de marke
Enter draaide op voor de kosten. Die kon dat ook niet meer opbrengen en al in de zeventiende eeuw verdween de
brug.  Toen  stelde  het  markebestuur  een  veerman  aan  die  de  reizigers  met  een  bootje  over  moest  zetten.
Gedurende de gehele achttiende eeuw heeft de familie Ter Keurst de veerman geleverd. 

Toen na de Franse Tijd de gemeente Wierden ontstond werd die verantwoordelijk voor het doorgaande verkeer.
Ter Keurst kwam in dienst bij de gemeente als veerman voor zestig gulden per jaar. In 1841 wordt er een huisje
gebouwd voor de veerman. Rond 1850 is de jute-industrie in Rijssen sterk in opkomst. De fabrikanten hebben
behoefte aan een goede verbinding naar Borne en verder en daarvoor moet je over het grondgebied van Enter. In
Enter was toen net de markedeling aan de gang en de fabrikanten proberen via de provincie te bewerkstelligen
dat in het plan van verdeling een goede weg wordt gemaakt door het Leijerweerd naar de Regge. Ze zullen dan
zelf voor een brug zorgen. De weg komt er en in 1859 wordt de brug gebouwd. Jan Prakken uit Enter die zich
veel bezighield met de historie van Enter hoort in 1936 van Hendrik ter Keurst dat zijn voorouders vertelden dat
een  markecommissie  uit  Rijssen  de  aanvoerweg  naar  de  botermarkt  in  Rijssen  wou  verbeteren  door  het
aanleggen van een brug over de Regge. 

De laatste brugwachter was Derk Hiltjesdam (Brug’n-Derk) hij werd ook wel 'de malle bakker' genoemd. Als de
schippers de brug naderden begonnen ze te toeteren. Hij had maar één arm en had moeite met het sluiten van de
brug. Hij deed dat als volgt. Hij rende tegen het steile brugdek op klemde zich vast met zijn arm en liet zo de wet
van de zwaartekracht zijn werk doen. Hij was ook zoetwater visser en verdronk op vierenzeventigjarige leeftijd
bij het vissen in het Mokkelengoor. Later heeft de gemeente Wierden het onderhoud aan de brug overgenomen.
De ophaalbrug is in de jaren twintig van de vorige eeuw vervangen door een vaste houten brug. 

Over de Coehorstervoorde lezen we reeds in de vijftiende eeuw. Het is een zeer oude doorgang door de Regge in
de  onmiddellijke  buurt  van  het  oude  erve  Ter  Keurst.  Eeuwenlang  is  die  alleen  als  voorde  ofwel  een
doorwaadbare plaats bekend geweest. Toch heeft er zoals op meer plaatsen langs de Regge heel vroeger ook een
brug gelegen. In de oude markeboeken van Enter lezen we dat op 12 augustus 1651 door het markebestuur van
Enter een verbintenis is aangegaan met jonker Conders. De overeenkomst houdt in dat Conders tegen genot van

279



‘brugh-veir(veer)- en weggelt’ verplicht is de brug over de Keurstervoort goed te onderhouden. Het eerste deel
van de overeenkomst, het innen van de tolgelden geeft geen problemen. Als er echter onderhoud aan de brug
gepleegd moet worden geeft Conders niet thuis. Na een aantal aanmaningen aan Conders zegt het markebestuur
de overeenkomst op. De brug wordt op kosten van de marke hersteld en de kosten probeert men op Conders te
verhalen. Er moet dus een nieuwe collecteur van het bruggeld komen. 

Derk ter Keurst van het nabijgelegen erve is bereid deze klus op zich te nemen. Hij pacht het recht op tolheffing
van de marke Enter. Enkele generaties is de pacht binnen de familie Ter Keurst geweest. Als in het jaar 1732 de
marke Enter het recht op tolheffing voor een hoger bedrag kan verpachten aan een ander, probeert Derk ter
Keurst te verhinderen dat deze persoon deze functie kan uitoefenen. De twist loopt hoog op en uiteindelijk moet
het Hoogheerlijke Adellijke Landdrostengericht van Twente uitspraak doen over de kwestie. Het gericht verbiedt
Ter Keurst nog langer de inning van de tolgelden te beletten op straffe van een flinke geldboete. Dat helpt en
voorlopig  kan  de nieuwe tolgaarder  ongestoord  zijn  werk  doen.  In  het  jaar  1741 is  Ter  Keurst  alle  goede
voornemens weer vergeten.  Het  markebestuur roept nu het Ridderschap en Steden van Overijssel  erbij.  Het
provinciaal bestuur wordt gevraagd een akte af te geven waarin duidelijk staat dat Ter Keurst geen recht meer
heeft op de pacht. Dat helpt blijkbaar wel want later lezen we niet meer dat hij nog problemen maakt. 

De brug over de Keurstervoort is inmiddels verdwenen. Het onderhoud kost zoveel geld dat de marke Enter er
weer een voorde (doorwaadplaats) van heeft gemaakt. Vanaf dat moment treffen we een veerman aan bij de
Keurstervoort (voorde). Als in het midden van de negentiende eeuw de marke Enter wordt opgeheven komt de
veerman in dienst van de gemeente Wierden. Het jaarsalaris van de veerman is zestig gulden. In het jaar 1841
laat de gemeente een huisje bouwen voor de veerman. Overigens levert de familie Ter Keurst dan weer vele
jaren de veerman. In het jaar 1859 valt het doek voor de Keurstervoort en zit de veerman zonder werk. In dat
jaar wordt er na tweehonderd jaar weer een brug gebouwd over de Regge. 

De tol Deense Ossen aan de Rijssenseweg: hoewel zeer oud is dit een tol geweest waar zeer weinig gegevens
over zijn. Alleen de oude markeboeken van Enter bevatten een paar verwijzingen. Op de vergadering van het
markebestuur van 8 augustus 1699 wordt opgemerkt dat Jan Jacobsen en Cornelis Weterinc nog de in het jaar
1698  ontvangen  tollen  moeten  afdragen.  In  het  jaar  1712  wordt  het  weggeld  van  de  Deense  Ossen  voor
vierentwintig gulden per jaar verpacht aan Gerrit Jacobsen. De pacht geldt voor zes jaar. Waar deze tol gevestigd
was is zelfs niet met zekerheid te zeggen. Bijna zeker is dat de tol is gevestigd bij de overgang over de Elsgraven
op de huidige Rijssenseweg. De bocht in de weg daar ter plaatse heet in de volksmond de Ossenbocht. Er zijn
Entersen die deze naam anders verklaren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het Enterveen ontgonnen. Dit
reeds afgegraven veengebied werd toen diep omgeploegd waarbij  men ossen gebruikte.  Deze ossen werd 's
avonds na het werk ondergebracht in een keet die in de desbetreffende bocht stond. Hoe het ook zij, na het jaar
1712 vinden we nergens meer een verwijzing naar deze tol. 
 
De provincie heeft in het midden van de zeventiende eeuw het plan opgevat om een 'kunstweg' aan te leggen van
Ommen naar Goor. Na het nodige gekrakeel over het te volgen tracé komt deze weg in het jaar 1859 klaar. In
Enter loopt deze weg van de steenbakkerij van Rohaan, de huidige Rijssenseweg volgend, over de Dorpsstraat
richting Goor. In de bebouwde kom van Enter is deze weg met klinkers verhard en zodoende de eerste verharde
weg ter plaatse. De gemeente Wierden heeft aan het project vierduizendzeshonderd gulden moeten bijdragen en
wil daarvan wel iets terugzien. De gemeenteraad besluit om op deze weg, waar zij Enter binnenkomt, tol te gaan
heffen.  Het  tolhuis  komt bij  de  brug over  de  Elsgraven waar  vroeger  de tol  Deense  Ossen  gevestigd  was.
Tegenwoordig woont er de familie Nijhof en is een grote Enterse klomp te bezichtigen. Braamhaar woonde in
het tolhuis aan de  Rijssenseweg, zo vermeldt de  website www.Enternaren.nl. De steen- en pannenfabriek van
Rohaan – die net aan de Enterse kant van het tolhuis gelegen is – wordt behoorlijk gedupeerd door de oprichting
van de tol. Karren van deze fabriek pendelen voortdurend heen en weer tussen de fabriek en de kleigaten in
Rijssen,  waar  de  leem gewonnen  wordt.  Voor  dit  vervoer  wordt  een  compromis  gevonden.  Alleen  op  de
heenweg – als ze leeg zijn – moet men betalen. Als de karren beladen terugkomen wordt er geen tol geheven.
Desondanks werd de tol een flinke kostenpost voor Rohaan waar hij niet blij mee was. In het jaar 1889 stopte de
gemeente Wierden met de tolheffing en het tolhuis verloor zijn functie. 
 
Als Enter in het jaar 1818 bij de gemeente Wierden wordt gevoegd is van een goede verbinding tussen de beide
dorpen geen sprake. De Regge is een obstakel tussen beide buurdorpen.  Bruggen waren er niet en met een
voertuig kan men alleen via Rijssen Wierden bereiken, tenzij de bedding van de Regge nagenoeg droog ligt.
Vanaf het begin heeft dit tot gevolg gehad dat de verstandhouding van Enter met haar 'overzeese' buurdorp niet
goed was. En de Entersen moeten wel naar Wierden. Voor aangiften van geboorten, huwelijk en overlijden moet
men op de secretarie van de gemeente zijn en die is in Wierden in het huis van burgemeester W.  Jalink. De
Wierdenaren vinden het prima zo. In het jaar 1841 is het de beurt aan Enter om te lachen. Er komt een nieuwe
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burgemeester: J.W. Putman Cramer, en deze resideert  op Het  Leyerweerd, dat net voor de Regge op Enters
grondgebied  staat.  Nu  moeten  de  Wierdenaren  met  een  bootje  over  de  Regge  gezet  worden  om  de
gemeentesecretarie  te  bereiken.  Ook op  geregelde  tijden  wordt  in  Enter  in  een  horecagelegenheid  door  de
gemeente zitting gehouden voor de aangiften. Als het jaargetijde erg nat is, kun je Het Leyerweerd te voet niet
eens bereiken. Op een donkere avond verdrinkt er zelfs een meisje dat dient op het huis. In het donker is ze de
weg  kwijt  geraakt  en  in  het  water  gevallen.  Al  deze  verwikkelingen  hebben  de  gemeenteraad  er  wel  van
doordrongen dat er een betere verbinding met Enter moet komen. Die betere weg komt er ook in het jaar 1857.
Om de zaak compleet te maken bouwt de gemeente in het jaar 1859 een ophaalbrug over de Regge bij het erve
Exoo. Bij deze nieuwe brug wordt een huisje neergezet voor de tolgaarder die ook de brug moet bedienen.  
 
De boerderij  van de familie  Busger op  Vollenbroek:  Exoo (eik op hoogte).  Hoewel  geheel  verbouwd is de
boerderij  nog  erg  karakteristiek  met  een  rietgedekt dak  en  voorzien  van  een  wolfsend (hellende  voor-  en
achtergevel). Dit erve wordt al bewoond sinds het jaar 1475. Ook het stiepelteken en het gevelteken ontbreken
niet. Het bijgebouw is uitgevoerd met een eiken topgevel. Op deze plek werden in vorige eeuwen bij laag water
de  Enterse zompen uitgeladen en ingeladen. Voorbij de boerderij staat meteen rechts van de weg het tolhuis.
Toen Enter in het jaar 1818 bij de gemeente Wierden werd gevoegd werd meer aandacht besteed aan een goede
wegverbinding tussen beide plaatsen. In het jaar 1857 kwam de weg gereed en twee jaar later werd een nieuwe
ophaalbrug gebouwd. De gemeente wilde echter de investering terugverdienen en ging tol heffen. De tarieven
waren in het jaar 1870: 
 

 rij - of voertuigen met 4 wielen                    10 cent 
 rij - of voertuigen met 2 wielen                      8 cent 
 een paard                                                      5 cent 
 een koe                                                          1 cent 
 een schaap                                                    1 cent 
 een kudde schapen van meer dan 50 stuks  50 cent 

 
De familie Stegeman, die aan het begin van de twintigste eeuw het tolhuis bewoonde, heeft als bijnaam nog
steeds 'n Tol'. De laatste tolgaarder sinds het jaar 1928 is A. Poorte. In mei 1940 werd de ophaalbrug opgeblazen
door Nederlandse soldaten om de Duitse opmars te vertragen. Hierbij wordt ook het tolhuis zwaar beschadigd.
De tol die inmiddels één van de laatste was in Twente is toen opgeheven. Het is dan één van de laatste tollen in
Overijssel. De huidige vaste brug dateert dus van na de oorlog. Bron: Enters Erfgoed.
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Tol Wierdenseweg 

Voormalig tolhuis
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Erve Exoo

Het  erve Borgerink 
 

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. 
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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 Sint 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 1553 is er een twist tussen de marken Elsen en Enter over een "ingetreden graven" achter het "Suetveld". 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 veroordeelt tot een boete van twee goudguldens en  twee mudde haver.  

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",  81/2 mudde landes.  Een mudde land was ongeveer  een halve hectare,  dus het  grondbezit  van het
Borgerink was ongeveer 4 1/2 hectare.  

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 belegedt 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.  

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 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 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.  
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
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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 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.  Voor  het  erve
Borgerink: Arent  Borgerink,  oude  man.  Jonge  luyden:  Gerrit  Borgerinck  en  vrouw  Janna  Oorthuis. 
Kinderen van de oude man: een dochter Alijda. Kinderen van de jonge luyden: Berend en Hinderina. Knegt:
Jannes Mulder. Meyt: Maria Ramakers. Costganger: Gerrit de Wilde.  

Op 14 april 1750 wordt Gerrit Arentsen Borchardinck de nieuwe bouwheer. Op 5 augustus 1750 wordt Gerrit
door het markebestuur aangesteld als gecommitteerde in de Enter marke en op 31 augustus 1757 wordt hij tot
"vuurheer" benoemd.  Hij  is  dan bij  de brandweer  en moet toezien op het  naleven van de voorschriften ten
aanzien van de brandveiligheid.   
Op 11 juli 1768 wordt Gerrit Borgerink herbenoemd tot gecommitteerde in de marke. In 1773 overlijdt Gerrit
Borgerink en zijn minderjarige zoon Arend wordt bevestigd als bouwheer. Omdat Arend minderjarig is moet hij
een "hulder" hebben. Daarvoor treedt op Andries Pietersman, een hofgenoot.   
In 1782 wordt Arend tot zetter in de marke gekozen. Een zetter was iemand die samen met anderen moest zorgen
voor de inning van de verschuldigde landsmiddelen (belastingen) die de marke verschuldigd was. In 1795 als de
Fransen  ons land bezet  hebben wordt  er  een volkstelling gehouden.  Op het  erve Borgerink treffen we aan:
Geertruid ten Hage van beroep tapster, weduwe van Arend Borgerink. met in totaal negen personen. Naast de
boerderij is er nu een tapvergunning.   Op 18 april 1796 wordt de oudste dochter Geertruid (23 jaar) van de
overleden Arend Borgerink de nieuwe eigenaar van het bouwrecht. Als  hulder treedt op Hendrik Beernink, een
hofgenoot.  
Op 1 mei  1800 trouwt Geertruid  Borgerink  met Jannes Geerdink.  De huwelijkse voorwaarden  die moesten
worden opgemaakt  werden door de Proostdij  goedgekeurd.  Uit  dit  huwelijk wordt één zoon geboren  op 24
november 1803,. Arnoldus Joannes. Zijn moeder Geertruid Borgerink overlijdt in 1806 op 33-jarige leeftijd.
Zoon Arnoldus Joannes Geerdink huwt op 28 november 1822 op 19-jarige leeftijd met Maria Joanna Aleida ter
Halle, de 27 jarige dochter van de overleden molenaar van de molen op de Mors. De vader van Arnoldus Joannes
Geerdink,  Jannes  Geerdink  hertrouwt  in  1807 met  Janna  Schuttenbelt.  Ook  nu  weer  moeten  er  huwelijkse
voorwaarden worden opgemaakt om de rechten van zijn kind uit het eerste huwelijk te garanderen. Ook moeten
er  nog  financiële  toezeggingen  aan  zijn  schoonzusters  uit  zijn  eerste  huwelijk  met  Geertruid  Borgerink
nagekomen worden.  

Wat er precies is gebeurd na zijn tweede huwelijk weten we niet, maar in 1823 is hij, zoals het in een notariële
acte  staat  "ongelukkig  in schulden geraakt,  zoodanig dat  hij  zich buiten staat  bevindt zijn  schuldeiseren  te
voldoen". Hij ziet zich genoodzaakt zijn goederen ten voordele van zijn crediteuren vrijwillig te verkopen. Nu
wordt het onvermijdelijk over te gaan tot finale scheiding en deling van al zijn vaste en mobilaire goederen. Ook
komen nu alle in de voorafgaande jaren in acten vastgelegde financiële verplichtingen boven water. De acte van
verdeling, bij notaris Jalink in Goor opgemaakt, beslaat maar liefst zevenenveertig pagina's.   In grote lijnen komt
de verdeling hierop neer: de vader Jannes Geerdink en de zoon Arnoldus Joannes Geerdink krijgen ieder de
halfscheid van alle goederen waarbij de zoon een aantal financiële verplichtingen richting de schoonzusters van
zijn vader moet nakomen. Het aandeel van de vader gaat vrijwel op aan het voldoen van zijn schulden. In de acte
komen we tal  van interessante  zaken tegen.  Het  blijkt  bijvoorbeeld  dat  er  een  stuk gaardenland achter  het
Borgerink ligt waarop van 1789 tot 1820 de Rooms Katholieke kerk van Enter gestaan heeft. 

Verder worden alle oude veldnamen vermeld van het land dat bij het Borgerink hoort.:  

Hooiland Den Dimberg bij het Eksoo  
Hooiland de Breddemaat  
Bouwland De Zuurlage  
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Bouwland De Maatakkers  
Bouwland Den Groten Hamberg  
Bouwland De Kruisselbree  
Bouwland  De Tijakker  
Bouwland De Grasakker  
Bouwland De Weitakker  
Bouwland De kamp bij Jan ten Langen (Zwik)  
Bouwland De Heegakker  
Bouwland De Bargakker  
Bouwland De kleine Hamberg  
Koeweide Het Bekenslag  
Hooiland De Bruggemate  
Hooiland De Bolmeyersmaat  

Omdat  het  huis  zelf  moeilijk  te  splitsen  is  wordt  het  zo  geregeld  dat  de  zoon  Arnoldus  het  huis  krijgt
toegewezen.  Enige  jaren  later  verkoopt  hij  het  huis  aan  Willem  Schuitemaker,  eigenaar  van  de
"Schutemakerswerf",  één  van  de drie  scheepswerven  in Enter.   Arnoldus  Joannes  Geerdink  koopt  het  huis
tegenover het Borgerink, naast de hervormde kerk, en zet daar zijn herberg voort. Dat het pad van een  kastelein
niet altijd over rozen voert ervaart Arnoldus in 1837. Voor de rechtbank in Almelo dient een zaak uit Enter. De
schippers Jan Berend ter Plegt en Arend Lubbers hebben  ‘in den namiddag van zondag den 26e  februari de
Tapper Arnoldus Geerdink’ in zijn huis mishandeld. De daders komen er met een fikse boete vanaf.  

In 1829 is zijn vrouw Maria ter Halle overleden en hij blijft achter met vijf kinderen. Een jaar later overlijden
twee van zijn kinderen  achter elkaar, drie en vijf jaar oud. In 1836 overlijdt nog een kind van twaalf jaar. Eind
negentiende eeuw komt het huis naast de kerk in bezit van de familie Weyssink. In 1911 wordt Gerrit Weyssink
(Bosdamen-Gaait) eigenaar.  In 1931 koopt Frederik Morsink (bakker-Frits) het pand en bouwt er een nieuw huis
en kantoor.  Het oude Borgerink erve,  eigendom van de familie Schuitemaker,  wordt voor 1880 gedeeltelijk
verhuurd aan Gerrit Hendrik Morsink die er dan samen met Jan Hendrik Schuitemaker woont. Gerrit Hendrik
Morsink heeft er een kruidenierswinkel.  In 1884 koopt Morsink het Borgerink en in 1886 komt er het eerste
gebouwtje voor de bakkerij, die later zou uitgroeien tot de Coöperatieve Landbouwvereniging van de OLM.  
De oude "Oants-Jan" uit de Zuiderstraat wist nog te vertellen dat bij de afbraak van het oude Bosdamenhoes
waarbij hij betrokken was, te zien was dat dit vroeger een herberg was geweest.  Bron: Enters Erfgoed.

Het pand van Bolscher 

Aan de Dorpsstraat 50 is nu slagerij Lammertink/Bolscher annex café gevestigd. De oudste bebouwing op deze
plek dateert van 1812-1816.  

Als in de jaren 1816 en 1817 hier in Enter de eerste kadastrale gegevens worden opgemeten staat dit perceel te
boek als Sectie E nummer 814  met als eigenaar Lambertus Gaalman, geboren 20 november 1776. Hij heeft als
beroep “breukmeester”. Het is de eerste dokter die zich in Enter heeft gevestigd. Hij is op 21 november 1811
gehuwd met  Alydis  Lookamp,  een  dochter  van de molenaar  Lookamp,  die  de standaardmolen  op de  Mors
bemaalde.  

In het jaar 1838 overlijdt Gaalman. Zijn vrouw die in het pand een klein winkeltje en een tapperij drijft woont er
nog tot 1853. In dat jaar huurt Arend Jan Kamphuis  die in 1830 in Elsen geboren is het pand. Hij is in 1853
gehuwd met Catharina Hendriksen. Als beroep heeft Arend Jan, kleermaker, winkelier en tapper. In 1858 koopt
hij voor f. 600,- het pand van de erven Gaalman. Zijn eerste vrouw overlijdt al in 1866. Hij hertrouwt in 1867
met  de  22-jarige  Maria Mekenkamp,  dochter  van  de kleermaker  Berend  Jan Mekenkamp (Poppen-Beernd).
Arend Jan Kamphuis kreeg in Enter de bijnaam “Poppen- Oarnd”. In 1882 wordt hij winkelier, brood- koek- en
beschuitbakker genoemd. In 1892 overlijdt Arend Jan Kamphuis en in 1900 zijn vrouw.  

In  het  jaar  1902  wordt  het  pand  verkocht  aan  Gradus  Bolscher,  die  eigenaar  was  van  het  handkracht
boterfabriekje een paar huizen verder op aan de Dorpsstraat waar later Textielhuis Velten gevestigd zou worden.
In 1901 was Gradus getrouwd met Maria Lammertink uit Rectum, Gradus was toen 37 jaar en Maria 34. De
tapperij  bleef  gehandhaafd maar het winkeltje werd opgeheven. Uit het huwelijk tussen Gradus Bolscher en
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Maria Lammertink werd één dochter geboren nl. Bernardina Johanna Hendrika (Hanne) geboren 2 januari 1902.
Als op 18 oktober 1928 Hanne trouwt met Gerrit Hendrik Lammertink (van Lubs uit de Waterhoek) wordt de
woning vernieuwd.  

Het oude pand was ongeveer elf meter breed en stond ingeklemd tussen tussen de huizen van Rohaan (Schultjes)
en Ten Hove (De Klitse). Er was geen mogelijkheid om vanaf de straatkant met paard en wagen achter het huis
te komen. Aan deze omstandigheid was de oude woning aangepast. Aan de linkerkant had je een niendeure die
toegang gaf tot de deel die doorliep tot de achterzijde waar je opnieuw niendeuren had, zodat je met paard en
wagen door het huis aan de achterkant kon komen. Naast de deel rechts was aan de straatkant het cafe, een
ruimte van 5,50 bij 5,50  meter, met rechts achterin de tap (het schap). Rechts naast het cafe was nog een kamer
van 2.75 bij 3.25. Aan de achterkant was een grote woonkeuken,  de slaapkamers en een bedstee.  
 
Toen Hanne Bolscher in 1928 trouwde met Hendrik Lammertink wilde Hendrik een slagerij beginnen naast het
cafè. Er werd een compleet nieuw woon-winkelpand gebouwd. Gradus Bolscher had nogal wat bezwaren tegen
de slagerij, maar onder druk van het jonge paar werd toch een ruimte voor de slagerij gereserveerd.   Op de eerste
verdieping kwamen de slaapkamers. Het nieuwe pand werd ruim twee meter smaller zodat men met  paard en
wagen achter het pand kon komen, waar het slachthuis kwam. De indeling van het nieuwe pand was als volgt:
aan de straatkant links de slagerij,  daarachter een woonkeuken en een bijkeuken en een klein slaapkamertje.
Naast de slagerij was  het cafe, ruim zes meter lang, met daarachter de biljartzaal vijf en een halve meter lang.  In
het midden had je een portiek die toegang gaf tot links de slagerij en rechts het cafè en middenin een gang naar
de woonkeuken achter de slagerij. Op 4 januari 1930 is Gradus Bolscher overleden en op 28 mei 1932 zijn
vrouw  Maria Lammertink (Keppelink). Nadien is het pand vele malen verbouwd. Hendrik Lammertink werd
opgevolgd door zijn zoon Gerrit en die weer door zijn zoon Gerard.  Bron: Enters Erfgoed.

De telefoon in Enter

De maalderij van H.J. Schuitemaker aan de Rijssenseweg kreeg de eerste telefoonaansluiting in Enter in 1915.

In 1877 deed de telefonie zijn entree in Nederland. Amsterdam was de eerste plaats waar lokaal gebeld kon

worden. In 1894 werd in het hulppostkantoor in Enter een Rijkstelefoonkantoor gevestigd. Zo’n telefoonkantoor

werd gebruikt om telegrammen door te geven aan de telegraafdienst. In 1914 komt er een openbare spreekcel in

het hulppostkantoor. De naamlijst voor de telefoondienst van 1915 vermeldt de eerste particuliere aansluitingen

in Enter. Nummer 1 komt op naam van G.J. Schuitemaker en Zn. 'In granen' staat erbij. Hierna krijgt Marcus

Samuel  &  Co  'In  wild  en  gevogelte'  aansluiting  nummer  2.  Pas  in  1920  komt  de  derde  aansluiting.  H.

Kemperink, hoofd van de St. Josephschool krijgt nummer 3. Opmerkelijk is dat bij zijn naam niet staat vermeld

dat hij hoofd van St. Josephschool is maar 'Administrateur van de klompenmakerspatroonsvereniging'. In 1922

zijn de Fa. G.H. Morsink & Zn. en J. Veldhuyzen van Zanten, arts de nummers 4 en 5. In 1923 wordt G.J.

Roetgerink 'café,  koloniare waren, manufacturen en eierhandel'  nr . 6 en J.H. Dissel 'Granen' nr. 7. In  1926

krijgen G.J. Mulder 'café, vee- en varkenshandel', J. Heimerikx, pastoor en H. ten Dam 'rijwielen en motoren,

automobielverhuuring  en  elektrotechnisch  bureau'  aansluiting  8,  9  en  10.  Het  duurt  tot  1929  voor  G.J

Koenderink  'hotel,  café-restaurant',  H.  Wolves,  'varkenskoopman',  G.  de  Weerd,  'paardenslagerij'  en  Gebr.

Langenhof 'autogarage en motoren- en rijwielhandel' de aansluitingen 11, 12, 13 en 14 krijgen. In 1930 krijgt

G.H.  Lammertink  'rund-  en  varkensslager  en  café',  J.H.  Wolthuis,  'wethouder'  en  J.H.  Rozemuller,

'gemeenteveldwachter' nummer 15, 16 en 17.  Zo ontwikkelt zich het telefoonverkeer in Enter in een langzaam

tempo. Je kon trouwens alleen maar bellen van ’s morgens van negen tot tien en van twaalf tot één en ’s middags

van  twee  tot  drie  en  ’s  avonds  van  zes  tot  zeven.  Op  zon-  en  feestdagen  kon  er  niet  gebeld  worden.

G.B. Dijken, hoofd van de School met de Bijbel krijgt nummer 20. Dat hij hoofd van de school is staat er echter

niet  bij  vermeld  maar  er  staat  'G.B.  Dijken,  Kinderzorg'.

Aan het  begin  van  de  Tweede  Wereldoorlog  telt  Enter  37  aansluitingen.  Tot  aan  de  oorlog werden  in  het
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bevolkingsregister inwoners niet geregistreerd op straatnaam en nummer. Men kende alleen de aanduidingen

Enter Kom en Enter Buiten, EK en EB. In het telefoonboek werden ook alleen maar namen vermeld met de

aanduiding van beroep of soort zaak wat iemand had. Een enkele keer stond er een naam van een weg bij die

toen blijkbaar in het spraakgebruik gehanteerd werd zoals Rijssenseweg of Zwiksweg. Tot mijn verrassing wordt

wat  in  1941  officieel  als  Dorpsstraat  wordt  benoemd  daarvoor  ook  Grotestraat  genoemd,

In het telefoonboek van 1942 worden voor het eerst alle nieuwe straatnamen genoemd. Op 1 april 1942 wordt de

nieuwe  automatische  telefooncentrale  'Siemens  F'  geïnstalleerd.  Johanna  de  Wilde  die  de  oude  handmatige

centrale bediende is inmiddels getrouwd met de postkantoorhouder Langenhof. De nieuwe centrale redt haar

waarschijnlijk van een chronische 'plug-in plug-out arm'. Aan het eind van de oorlog wordt de nieuwe centrale

vernield en is in 1947 als laatste in Overijssel weer in dienst gesteld. In 1953 is het aantal abonnees gestegen tot

136. In 2015 is de vaste telefoon als communicatiemiddel verouderd. Mobiele telefonie, E-mail, Facebook en

Twitter zijn de nieuwe communicatiemiddelen. Bron: Enters Erfgoed.

De nieuwe stuw in de Entergraven bij het 
Leijerweerd in Enter

Het waterschap heeft overeenstemming bereikt met het bestuur van de Enterse Zomp over de bevaarbaarheid van
de Regge ter plekke van de stuw bij Exoo. Uitgangspunt is dat de Regge gaat meanderen en dat er een oplossing
wordt  gezocht  om het waterpeil  op een voldoende niveau voor de zomp te houden.  De bestaande stuw zal
verdwijnen en een moderne stuw zal hiervoor in de plaats komen.

Langs  de  Elsgraven  en  Entergraven  zijn  natuurvriendelijke  oevers  gekomen.  Er  zijn  twee  nieuwe  stuwen
geplaatst en vier vispassages (vistrappen).

De nieuwe natuur  langs  de  zuidrand van  het  Mokkelengoor  is  ingericht.  De percelen  tussen  het  bestaande
reservaat en het zandpad zijn onder handen genomen en er zijn bloemrijke graslanden ontstaan. Op het zandpad
is een fietspad aangelegd. De oorspronkelijke contouren van de moerassige laagte zijn hersteld. Er zijn natte
kruidenrijke graslandvegetaties ontstaan. Er is langs de Doorbraak aan de noordzijde van het Mokkelengoor een
aaneengesloten natuurgebied ontstaan.

Houtwallen en singels, hoogstamboomgaarden en kikkerpoelen; het zijn elementen die horen bij het Twentse
landschap. Dit landschap is door de eeuwen heen ontstaan. Vaak door een wisselwerking tussen mens en natuur.
De elementen in het landschap vertellen het verhaal van onze geschiedenis. Maar in de afgelopen eeuw is het
aantal elementen sterk verminderd of in kwaliteit achteruit gegaan. Provincie, gemeenten, bedrijfsleven, boeren
en particulieren hebben hun krachten gebundeld om het unieke landschap te behouden voor de toekomst. Er zijn
bomen geplant, vaak is hierbij aangesloten op al bestaande rijen bomen langs de weg. Zo worden de lijnen in het
landschap langer. De landschapsstructuur wordt daardoor duidelijker zichtbaar. Er zijn bomen geplant aan de
Achteresweg, de Stokreefsweg, de Ypeloweg, de Rondweg en de Bornerbroekseweg.

In de beeldende kunst heeft Kandinsky grondig geanalyseerd hoe een lijn tot stand komt en hoe lijnen, punten en
vlekken op elkaar inwerken, zwart-wit en in kleuren. Bij het herontwerpen van de meer natuurlijke Regge is zijn
compositieleer  toegepast:  individuele  bomen  en  bomenrijen,  hoofdstroom  en  nevengeulen,  weides  en
moerasvlaktes,  bruggen en  wegen,  paden en  stuwen,  alles  telt  mee in  de  compositie  van het  landschap als
kunstwerk, en alles heeft betekenis.

Enter is een dorp waar veel schippers woonden. De Entergraven is een waterloop in de Voormors, het natte
gebied tussen dorp en Regge, waar vroeger de grote en kleine werf lagen. Een gebied voor het verwateren van
bomen en waar de zompen gebouwd en onderhouden werden. De Entergraven heeft geen verbinding meer met
de Lee, die weer is aangesloten op de Regge. Daarom kan de zomp, gebouwd op de nieuwe werf, weer varen op
de Regge.
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Zomer en winter is er weer water in de Regge. Dat komt dankzij de stuwen en een verdiepte en gekanaliseerde
bedding binnen een bedijking. Maar in zo’n rivier kan geen zomp meer varen. Verrassend is dat wat verstandige
beslissingen  leken,  gemaakt  tussen  1850 en  1960,  om bevaarbaarheid,  de  veiligheid  van  het  gebied  en  de
mogelijkheden voor de landbouw te waarborgen, dat niet bleken te zijn. Kanalisering, bedijking en verdieping
leidden  tot  grotere  veiligheidsproblemen  benedenstrooms  en  verdroging  van  de  natuur.  Op  nationaal  en
internationaal is gewerkt aan een fundamentele herziening van het watersysteem. De Regge wordt omgevormd
tot een meer natuurlijke, dynamische stromende laaglandrivier.

De natuurlijke inrichting van de Regge gaat gepaard met het creëren van nieuwe natuur. Door een ecologische
verbindingszone  aan  te  leggen  is  het  mogelijk  om onderlinge  samenhang van  natuurgebieden  te  realiseren.
Hierdoor  kunnen  planten  en  dieren  zich  verspreiden.  Daarnaast  wordt  ook  ruimte  gecreëerd  voor  een
levensvatbare en rendabele landbouw rond het Reggedal. De natuurlijke inrichting van de Regge geeft tevens
een impuls aan recreatie en toerisme in de gemeenten waar de Regge stroomt. Ook worden plannen gemaakt
voor wonen aan het water en beleving van water in stedelijk gebied.

Nederland heeft geen traditie van ruïnes, van follies. Wat overbodig is wordt opgeruimd, wat geen functie heeft
verdwijnt.  In  de  Romantiek  en  later  het  Neoclassicisme  werden  bouwsels  toegevoegd  aan  ontworpen
landschappen om de dramatiek van de natuur te vergroten, de spanning tussen cultuur en natuur werd zichtbaar
gemaakt middels ruïnes, kunstmatige ruïnes, die in materiaal en detaillering teruggrepen op Middeleeuwen of
Griekse-Romeinse bouwkunst. In de twintigste eeuw hebben kunst en architectuur weer de deur geopend voor de
follie, nu als vraagteken, een ‘nutteloos construct’ stelt in het contrast met haar omgeving een vraag aan onze
cultuur.  Door de stuw van de Entergraven te behouden ontstaat  een disfunctioneel  bouwwerk  in een steeds
natuurlijker wordend landschap. Het is een echte ruïne en een moderne follie in één, het zal steeds nadrukkelijke
een tegenstelling met haar omgeving worden: een werk dat vragen oproept bij bezoekers.  Belangrijk bij het
denken over de stuw is je te realiseren dat de locatie van de stuw ten opzichte van de Regge verandert als de
nieuwe Regge klaar is. Nu ligt de stuw in de Entergraven ten zuiden van de Regge. Straks ligt de stuw ten
noorden van de Regge, op een hoogte die ligt tussen oude (bij hoog water meestromende) bedding en de nieuwe
beding.

De betonnen keerwanden van de nieuwe stuw, waarin een klep die de waterstand regelt,  zijn boven het maaiveld
doorgetrokken. Staande op de nieuwe stuw zie je dat de vorm hetzelfde is aan de follie, een paar honderd meter
verderop. Door het optrekken van deze betonwanden en de hellende vormen van de zomp is ook de nieuwe stuw
een prettige  plek om even te zitten,  met ruim zicht  op de omgeving en van dichtbij  op de vistrap.   Bron:
Waterschap Regge en Dinkel.
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De follie (de oude stuw)
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De nieuwe stuw

De aankomst van aartspriester Faulus Akman in 
Enschede

Aartspriester  Faulus  Akman  uit  Enschede:  ‘Wanneer  een  volksgenoot  leed  ondervindt,  heeft  zo’n  incident
directe invloed op de rest van het volk. Het boezemt angst in.’

"Voordat ik op 6 juli 1980 in Nederland arriveerde, hoorde ik in 1974 voor het eerst dat er volksgenoten waren
die in Zweden asiel hadden aangevraagd. Dat had ik per schrijven meegekregen van mijn zus Lamha die zich
toen al  in Zwitserland bevond. Daarna ging ik in 1976 het leger  in. Maar toen ik eenmaal  terugkwam, was
Midyat  ineens compleet veranderd! Veel van onze volksgenoten waren intussen naar Europa gevlucht.  Naar
Duitsland, Zweden, Nederland, België, Zwitserland, Oostenrijk, Amerika en zelfs Australië. Toen dacht ik bij
mezelf: ‘Waarvoor blijf ik hier vandaag nog? Of dit volk zijn bezittingen, landerijen en huizen heeft verkocht of
niet, wat doe ik hier nog? Iedereen vlucht toch weg, vandaag eerder dan morgen.

Tussen 1978 en 1980 was er bovendien ook heel veel angst vanwege de strijd tussen het Turkse leger en de
Koerden in Midyat en omgeving. Iedere avond was het weer raak en raakten ze slaags met elkaar. Het was een
echte oorlog. Daarom trok ook ik uiteindelijk de conclusie om naar Europa te vluchten.

Ik was naar Nederland gekomen, omdat mijn vader en jongere neef Hinno Akman (die eerst in Goor woonde
maar nu in Enschede) reeds zo’n twee jaar eerder hierheen waren gekomen. Eerst kwam mijn neef, de zoon van
mijn vaders broers, hierheen. Hij had ons namelijk een keer op de legerbasis bezocht. Toen hij ons zo opgebrand
zag en hoorde wat we allemaal moesten doorstaan, ontvluchtte hij Turkije uit vrees voor wat hem in het leger te
wachten stond. We onderhielden daarna nog contact met elkaar via brieven die we elkaar opstuurden of soms
zelfs telefonisch. In het eerste twee jaar dat ik in Nederland verbleef, werd aan behoorlijk wat Aramese gezinnen
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onderdak geboden in de pensions van Schijndel en Den Bosch. Daar onderwees ik hun kinderen. Dit wierp
spoedig zijn vruchten af.

Zo’n twee maanden nadat ik in Nederland was aangekomen, was er een staatsgreep gepleegd in Turkije [12
september 1980, JM] en hebben we de nasleep ervan gelukkig niet meegemaakt. Als gevolg werden er korte tijd
later bijna overal visumvergunningen ingevoerd, behalve in België. Maar ik kan wel zeggen dat we met eigen
ogen konden zien hoe de situatie in Zuidoost-Turkije verslechterde.  Je proefde de spanningen dagelijks.  De
vader van Elias Cavus, wijlen Hobil, was ook op een avond thuis in Midyat in koelen bloede doodgeschoten.

In december 1981, ongeveer een half jaar voor de toekenning van mijn verblijfsvergunning in 1982, had ik al een
keer kennisgemaakt met het kerkbestuur in Enschede dat op zoek was naar een pastoor. Er waren ook andere
kandidaten.  Een  van  hen  was  de  huidige  aartspriester  Abrohom Garis  uit  Göteborg  in  Zweden.  Sommige
bestuursleden zagen in hem de nieuwe pastoor, maar hij liet verstek gaan en informeerde hen dat hij niet meer
kon komen. Toen ze korte tijd later bij mij uitkwamen, kwamen we er al gauw uit. Op 20 juni 1982 werd ik
uiteindelijk door wijlen aartsbisschop Mor Yulius Yeshu Cicek tot pastoor gewijd. 

Steden waar ik geloofsgenoten heb bezocht, waren onder andere Vlissingen, Breda, Roosendaal, Den Bosch,
Assen,  Alkmaar,  Arnhem,  Utrecht,  Tilburg,  Eindhoven  en  Zwolle.  Ik  had  werkelijk  geen  plek  waar  een
geloofsgenoot of volksgenoot zich ophield, onbezocht gelaten. Zelfs de kleinere steden en de dorpen, zoals Ede,
Almelo, Nijverdal en omgeving, Emmen, Ommen, Aalten, Winterswijk, Slagharen, Coevorden, etc. Ik zeg je,
heel Nederland heb ik meerdere malen afgereisd. Ik kan nu niet alles opnoemen, maar als we iedere provincie
afgaan, kan ik je precies vertellen welke steden en dorpen ik heb aangedaan.

Ik zal je zeggen waarom ik me met hart en ziel heb ingezet voor deze mensen. Toen ik zelf in het pension zat en
er kwam een volksgenoot langs, niet per se een geestelijke, dan werden we dolblij met zijn of haar komst. Dat
warme en blijde gevoel is me altijd bijgebleven en ik wilde op die manier ook de vergeten mensen in moeilijke
posities verblijden.   

De oplossing om de gemeenschap doeltreffend te bereiken, is om net als de apostelen vroeger onze gelovigen in
iedere stad of dorp te laten opzoeken door theologisch sterk onderlegde predikers. Mensen moeten vertrouwd
raken met de Bijbel. Daarom moedigen we onze leden aan om het Woord Gods dagelijks te bestuderen – hetzij
in de kerk, hetzij thuis met het gezin."

Hannekemaaiers in Rijssen
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Op 26 augustus 1819 werd in het gemeentehuis van Rijssen het overlijden van Herman van Hotfilker uit Lintel
aangegeven. Lintel is in de buurt van Minden in het koninkrijk Pruisen. De aangifte werd gedaan door Bartus
van der Werp, koperslager aan de Enterstraat. Hij gaf als beroep van de dode op: dagloner. De namen van de
ouders waren hem onbekend en over een eventuele echtgenote wist hij ook niets. Als nader gegeven vermeldde
Bartus dat Herman ‘op de terugreize naar zijne woonplaats was overleden’.

Hotfilker was vierenveertig jaar oud. Hij  was een van de honderdduizenden arbeiders  die gedurende enkele
eeuwen jaarlijks voor de zomermaanden naar Nederland kwamen om hier seizoenswerk te doen. Ze kwamen
voornamelijk uit Nedersaksen en Westfalen. De economische omstandigheden in hun land waren zo slecht dat ze
zich genoodzaakt  zagen  geld  bij  te verdienen  in het  toen rijke Nederland.  Elke voorzomer verzamelden  de
boerenarbeiders,  dagloners  en  soms  ook  boerenzonen  zich  om  in  groepen  naar  het  westen  te  trekken.  In
Duitsland zijn de routes die ze namen nog bekend en soms gemarkeerd. Deze rondtrekkende arbeiders namen
eigen gereedschap mee, meestal was dat een zeis.

Wat deden ze hier voor werk? De meeste hollandgänger kwamen hier gras en koren maaien. Deze arbeiders
werden ook wel hannekemaaiers genoemd. Zij vonden in groepjes werk bij de boeren in Noord- en Zuid-Holland
en in Friesland en Groningen. Anderen werkten in de venen van Zuid-Holland en Utrecht en ook bij sommige
industrieën (bijvoorbeeld jenever en glas), maakte men graag gebruik van seizoenarbeiders. Daarnaast kwamen
uit  Lippe  jaarlijks  mensen naar  de steenbakkerijen  in Nederland.  In  elk geval  was het  werk  waarvoor  niet
voldoende Nederlanders gevonden werden.

Er zijn Duitse dorpen waarvan de mannen vroeger steeds naar dezelfde werkgevers gingen, generaties lang. Die
thuisdorpen werden in de zomermaanden hoofdzakelijk bevolkt door vrouwen, kinderen en oude mannen. Zij
moesten  hun  eigen  huishouding  draaiende  houden,  het  gewas  verzorgen,  oogsten  en  ervoor  zorgen  dat
voedingsmiddelen werden ingemaakt. Aan het eind van de zomer kwamen de uitgeputte mannen weer thuis. En
als ze geluk hadden, met wat geld om de winter door te komen. Maar niet alle arbeiders overleefden de heen- en
terugreis. Sommigen werden ziek en stierven. Ook kwam het voor dat mensen werden beroofd, of nog erger,
vermoord.
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Duitse tekening over de Hollandgänger

Het is bekend dat de meeste mannen via Lingen liepen, waar ze de Eems konden oversteken. In die plaats was
een  brug,  maar  ook  lagen  daar  boten  klaar  die  tegen  vergoeding  passagiers  en/of  bagage  naar  Nederland
vervoerden. Wie dat niet kon of wilde betalen moest verder lopen. Het is bekend dat er een  route liep via Den
Ham, waar de mensen voor Friesland zich afsplitsten en de anderen doorgingen  naar Zwolle of Zwartsluis,
vanwaar boten naar Amsterdam vertrokken. Voor velen was dat ook te kostbaar en zij liepen dan via de Veluwe
naar Amersfoort en uiteindelijk naar het westen. Minder bekend is de noordelijke route via Rhede, waar ook een
goede verbinding over de Eems was, naar Bellingwolde in Groningen. Hoe dan ook duurde de reis meerdere
dagen. Hotfilker had nog een reis van ongeveer tweehonderd kilometer voor de boeg terug naar zijn dorp in
Duitsland. Er is weinig bekend over waar de mannen sliepen tijdens hun reis.
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Verschillende routes van de Hannekemaaiers

Zou er nog een derde route zijn geweest die langs Rijssen liep? In het overlijdensregister van Rijssen vonden we
namelijk nog enkele aktes betreffende Hollandgänger. Deze aktes vermelden het volgende:

Op 15 september 1827 overleed ten huize van Peter Janssen, boerwerker te Rijssen, aan de Enterstraat, Antonius,
klompenmaker, 60 jaar. Familienaam onbekend evenals  de namen van zijn ouders. Hij was geboren te ’Mastol’
(waarschijnlijk Mastholte) in het graafschap Rietberg, koninkrijk Pruissen. Een van zijn medereizigers bleef om
het overlijden aan te geven en vermeldde: ‘op den terugreize naar huis overleden’.

Op 2 augustus 1830 gaven Hendrik Nijkamp, landbouwer, en Gradus Heilen, boerwerker, aan dat zij op 27 juli
in de namiddag om ongeveer 4 uur in de Noetselerberg, gemeente Hellendoorn, dicht bij het huis van Gradus,
dood  gevonden  hadden  Bernhardt  Witten,  een  keuterboer  uit  Wolbeck,  kanton  Munster.  Zijn  leeftijd  was
zevenendertig jaar. Deze gegevens hadden ze gevonden in de papieren die de man bij zich had, maar die geen
verdere details bevatten over eventuele familie.
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Ten huize van Hermannus Kaasveld, kleermaker in de Walstraat, overleed op 17 juni 1831 Hermann Witting, 50
jaar, een arbeider uit Emsdetten in Pruissen. Ook deze gegevens kwamen uit het paspoort dat de man bij zich
had, maar waarin geen gegevens over zijn ‘betrekkingen’ stonden.

Deze mensen, behalve Hotfilker, kwamen uit het zuiden van Westfalen, ongeveer honderdzestig kilometer van
hier.  Het  zou voor hen dwaas  geweest  zijn  via  Lingen te  reizen.  Waarschijnlijk  was er  een  derde,  minder
bekende route naar het westen. 

Hannekemaaiers

Over  het  verschijnsel  ‘Hollandgang’,  is  veel  gepubliceerd.  Nog  steeds  verschijnen  er  boeken  over  dit
onderwerp. Aan de universiteit van Osnabrück heeft men een afdeling die onderzoek doet naar alles wat met
‘Zur Arbeit nach Holland’ samenhangt. Zo hebben bijvoorbeeld de Hollandgänger veel Nederlandse woorden
meegenomen naar hun dorp. Deze vind je in hun huidige dialect nog terug. Bron G.H. Paetzel-Veentra in Mijn
Stad Mijn Dorp.

Aaltje Kraak, de weduwe die een hele stad in de as 
legde
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Op 8 mei 1797 brandde het stadje Hardenberg vrijwel volledig af als gevolg van een fout van de weduwe Aaltje
Kraak. Volgens de overlevering ontstond de brand doordat de weduwe rond half zeven ’s avonds een kaars liet
omvallen. Ook wordt verteld dat ze een brandende olielamp te dicht bij het rieten dak hield.

Brand in de bedstee
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Her vuur greep als een razende om zich heen en legde vrijwel het hele stadje in de as. Hardenberg telde op dat 
moment ongeveer honderd, vooral houten, huizen. De schade was zo groot doordat er een sterke wind was en het
lang niet had geregend. Slechts drie huizen en een kerk bleven gespaard. Ook de kerkboeken gingen bij de brand 
verloren. In het nieuwe trouwboek schreef de dominee als inleiding: 

Er waren geen slachtoffers maar de meeste inwoners van Hardenberg waren hun woning kwijt. Na een 
inzamelingsactie kon de stad weer worden herbouwd. Dit keer besloot men stenen woningen te bouwen. Binnen 
een jaar konden de inwoners terug naar hun woningen. Aaltje Kraak werd niet verstoten. Ze kreeg dankzij de 
inzamelingsactie en meerdere giften een eigen huis in het nieuwe Hardenberg.

Sinds 2008 wordt de brand in Hardenberg jaarlijks herdacht op 8 mei tijdens de Aaltje Kraakdag. Tijdens deze 
dag staat men stil bij het cultureel erfgoed van Hardenberg.

Jaren geleden werd een beeld onthuld ter nagedachtenis aan Aaltje Kraak en de stadsbrand met daarop de 
volgende tekst:
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De moord van dominee De Geer
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Een vreselijk drama heeft zich donderdagmorgen te Losser afgespeeld. Tegen zes uur was de fabrieksarbeider
Jan Posthumus uit Losser, met nog twee arbeiders, op weg naar de fabriek te Gronau. Het was in de buurt van de
tramhalte bij Essenhuis. Opeens sprong uit de struiken dominee L. de Geer tevoorschijn. Hij was predikant van
de hervormde kerk te Losser. De dominee loste een schot uit een revolver.

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 mensen 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. Ze konden door iedereen worden meegezongen.

 ‘Domino de Geer’ was van 1899 tot 1904 predikant in Losser.  Lodewijk de Geer werd op 27 januari 1872
geboren. Hij was de vierde zoon uit een huwelijk, waaruit tien kinderen geboren zouden worden. De tweede
zoon 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. Hij 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. Hij
wordt 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.
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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.

‘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’.

Klandestiene jenever op het Hesseler

Twee eeuwen geleden,  om precies te zijn op 6 juni 1783, werd voor het Gericht  te Borne door middel van
"vraagartikelen" een aantal lieden gehoord omtrent het nuttigen van jenever op het Hesseler. Vraagartikelen van
toen zijn te vergelijken met het hedendaagse verhoor in een rechtszaak. Een (aan)klager begaf zich naar  de
rechter van het Richterambt waar de getuigen, respectievelijk de dader(s),  die moest(en) worden opgeroepen
voor het afleggen van verklaringen, woonden. De rechter hoorde de klacht aan en stelde naar aanleiding daarvan
een lijst op met vragen, die aan de getuigen moesten worden gesteld. Hij liet op de lijst ruimte over om de
gegeven antwoorden te noteren. Aan elke getuige werden dezelfde vragen gesteld (als dit niet het geval was
werd zulks apart vermeld) en de antwoorden werden vastgelegd, ook als een antwoord gelijkluidend was aan dat
van zijn voorganger(s).

Wat was nu de aanleiding van de rechtszaak in Borne? Claas  Troost,  “de pachter  van de brandewijn en de
gebrande wateren" in het  gericht  Oldenzaal,  stapte naar  de rechter  van Borne  omdat  hij  had vernomen,  dat
inwoners van die plaats op het Hesseler jenever zouden hebben gedronken. Hij wilde hier graag meer van weten
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omdat de belasting op de jenever, in het gericht Oldenzaal gedronken, hem toekwam. Getuigen die de rechter
via-via  moest  zien  te  achterhalen,  werden  opgeroepen  te  verschijnen.  Dat  waren:  Benjamin  Meijer,  Aloff
Düschaate, Gerrit Nieuwenhuis, Gerritjan Grootenhoff, Gerrit Morsman, de bouwknecht wonende op de Bornse
windmolen, Jan. Bussemaker, Sibrand Bussemaker en Hendrik ten Cate.

Het zou een te lang en langdurig verhaal worden wanneer hier alle vragen en ieders antwoorden in extenso
worden weergegeven. De volgende samenvatting geeft echter een voldoende duidelijk beeld.

De eerste vraag die nagenoeg elke zaak betrof de personalia (naam, voornaam, leeftijd enz.) en de eventuele
verwantschap (met de klager) van de getuigen. In het onderhavige geval werd de getuigen vervolgens de vraag
gesteld of zij op Hemelvaartsdag naar het Hesseler zijn gegaan om o.a. ten huize van Gerrit Bekkers of van de
zogenoemd wordende Jannes Strotten of ten huize van Jan Bertelink, anders genaamd Haasen-Jan, jenever te
drinken (een dezer drie adressen stond niet als herberg te boek). Zij moesten voorts vertellen hoeveel zij of
persoonlijk, of gezamenlijk hadden gedronken, wie het geestrijke vocht inschonk en of dit geschonken is in een
bierglas‚een roemer, een oort‚ een halve oort‚ in mengels of karsmaate.

Een aantal getuigen bleek bij Haasen-Jan te zijn geweest; anderen wisten niet hoe de bewoners van het bezochte
pand heetten. Niemand wist meer hoeveel er was gedronken, maar enkele getuigen stond nog duidelijk voor de
geest dat Haasen-Jan zelf had ingeschonken en wel in bierglazen en in roemers. Een reeks van vragen moest
duidelijkheid brengen in onderwerpen als: moest er worden betaald, hoeveel, een ieder voor zich of gezamenlijk,
aan wie, en wisten ze eigenlijk wat de jenever daar kostte? Uit de antwoorden kwam naar voren dat zij door
"iemand uit het gezin" werden getrakteerd, maar diens naam was bij de meeste gasten niet bekend. Misschien
"Haasen-Jan"? Ook onbekend was de prijs van de drank, hoewel een der getuigen zich herinnerde 8 stuivers op
tafel te hebben gelegd, naar zijn mening ongeveer de waarde van het genotene. Maar hij moest het geld weer in
zijn zak stoppen!

Dan wilde de rechter wel eens weten of de jenever, op het Hesseler geschonken, beter van kwaliteit is dan die,
welke de herbergiers  binnen Borne hun gasten  plegen voor te  zetten;  ook of ze soms goedkoper is  dan 11
stuivers per kan? Helaas, de getuigen verklaarden "het niet te weten" of "zich er niet van bewust te zijn", maar...
"bij geruchten wel eens wat gehoord te hebben".

Tot zover het relaas van het drietal getuigen. Twee volgende genieters maakten de zaak er niet duidelijker op
door mee te delen dat zij niet op Hemelvaartsdag, maar op de voorafgaande zondag op het Hesseler zijn geweest.
De een in ’t huis van Gerrit Bekkers, de ander wist het niet meer. De overige antwoorden van dit tweemanschap
waren ongeveer gelijkluidend aan die van hun drie voorgangers, met dit verschil dat het ook wel de bouwknecht
op de Bornse molen geweest zou kunnen zijn die de jenever had uitgeschonken. Tegen betaling? Neen, geld
wilde hij er niet voor hebben! De getuigen No. 6, 7 en 8 kregen dezelfde vragen voorgelegd als de anderen, maar
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zij mochten die niet in het bijzijn van hun reeds gehoorde collega's beantwoorden. Waarschijnlijk daarom niet,
omdat zij een zekere financiële binding hadden met de drie bewoners van het Hesseler (Bussemakers worden
rond 1780 genoemd als erfgenamen van huizen en grond op 't Hesseler).

Ze deelden mede de Hesseler-bewoners te kennen, doch zij wisten niet zeker of Jan Bartelink in ‘t Gericht van
Oldenzaal dan wel in Delden woont. Voorts dat ze geregeld bij genoemde mensen thuis komen en daar nooit
andere jenever hebben zien drinken. De laatste getuige schoot te binnen dat hij wel eens bij Gerrit Bekkers was
geweest en getrakteerd werd, Op de vragen, of de drie Hesseler-bewoners jenever verkopen, voor hoeveel per
kan, of dit heimelijk dan wel in het openbaar geschiedt en of deze jenever goedkoper is dan in Borne, bleven de
drie het antwoord schuldig. Ze wisten van niks, ze hadden er nooit van gehoord...

Het  spreekt  vanzelf  dat  het  Gericht  aan de hand van deze antwoorden geen oordeel  kon vellen betreffende
eventueel  clandestien  jenevergebruik;  gedachten  aan  gesmokkelde  of  zelfgestookte  jenever  zullen  wel  zijn
opgekomen.

De 6e   juni 1783 had Claas Troost, als pachter van de brandewijnen gebrande wateren "geklaagd" dat in zijn
gepacht gebied, het gericht Oldenzaal, hem toekomende belasting werd ontdoken. Hij heeft namelijk het recht
deze accijns te ontvangen, voor een of meer jaren, voor veel geld van het landsbestuur gekocht en hij wil dat
geld graag met winst weer terug zien. Het Hesseler nu, was – om deze accijns te ontduiken - een strategische
plaats.  Het  lag  helemaal  op  het  eind  van  de  marke  Hasselo  ongeveer  12km  (=  21/2  uur  gaans)  van  het
bestuurscentrum Oldenzaal; dicht bij het dorp Borne (gericht  Borne) en het dorp Hengelo in Woolde in het
gericht Delden.

In september 1783 wordt er weer een gericht gehouden te Borne op verzoek van Laurens Lazonder en Hendrikus
Wolterink pachters van resp. de Stad en het gericht Enschede. Zij willen dat ondervraagd worden: Jannes Meijer‚
Hendrikus Jan Berghuis en Gerardus Mulder (Hospes in de "Zwaan" te Borne) pachters van het gericht Delden
en Borne en tevens een zekere Jannes Wieldijk. Waarom de pachters van Enschede, Delden en Borne belang
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hebben bij de gerechtelijke ondervraging zal wel blijken. Na afvragen van de leeftijd en verwantschap wordt
gevraagd of zij de pachters van gebrande wateren in de gerichten zijn en twee met name genoemde personen
kennen n.l. Frederik Bekker en Engbert Garfink‚ die in of onder Altstede in Münsterland wonen en tevens of
genoemde  personen  bij  getuigen  bekend  staan  als  grote  smokkelaars  van  jenever?  Op  de  gestelde  vragen
antwoorden de getuigen op de eerste  met hun leeftijd‚ op de tweede bevestigend en op de derde dat  ze de
eerstgenoemde wel kennen c.q. van gehoord hebben, doch de tweede genoemde niet en dat ze hem nog nooit
hebben kunnen attraperen  met het smokkelen.

Via  de  gestelde  vragen  en  antwoorden  wordt  duidelijk  dat  hele  karrevrachten  jenever  vanuit  het
Münsterland‚ dus door 't pachtdistrict van  "Enschede en Delden en Borne of omtrent" worden binnen gebracht
in het district van Oldenzaal. De getuigen zijn het niet eens over de plaats waar de jenever zich zou bevinden: de
een zegt in 't gericht Delden, de ander op 't Hesseler (= Hasselo). Verder blijkt uit de getuigenissen dat Frederik
Bekker en Engbert  Garfink voordat  J. Meijer pachter was, aan de toenmalige pachters van Hengelo jenever
leverden. Bij de als laatste gestelde vraag blijkt dat deze Frederik Bakker afkomstig is uit het Hesseler.

Voor de volledigheid volgt hier nog een getuigenverklaring waaruit blijkt waarom hij zich op dat moment had
"teruggetrokken" in. Duitsland. De getuigen worden gevraagd of ze niet weten dat Frederik Bekker "voor een
jaar of wat zig van hier geabsenteert heeft en na Münsterland is gegaan" omdat hij een zekere Jannes W. "in ‘t
aangezicht  gesneden  zou  hebben"  en  "wegens  het  branden  (=  ongeoorloofd  voortijdig  aansteken)  van  een
paaschvuur"  door de Drost  vervolgd  zou zijn  geworden.  De vierde getuige,  Jannes W.‚  wordt  nu de vraag
betreffende de verwonding gesteld, die bevestigend wordt beantwoord en tevens dat dit reeds 2 jaar geleden is
gebeurd.

Tot zover het drankgebruik van de ingezetenen van Borne op het "Eldorado" het Hesseler rond 1780. Wat de
beslissing was van het gericht is een vraag, die misschien nooit beantwoord zal kunnen worden. Bron: G.A.B.
Nijhuis.

Het Oude Veer te Rijssen
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Aan de Oude Veerweg 6 in Rijssen staat een in het jaar 1773 gebouwde boerderij genaamd het Oude Veer. Het
Oude Veer staat aan de oevers van de Regge, waar in vroegere tijden een veerpont aanwezig was.

Deze veerpont maakte de verbinding mogelijk tussen de inwoners van de buurtschappen Notter en Zuna met de
inwoners van het over de Regge gelegen Rijssen. De boerderij die thans op de gemeentelijke monumentenlijst
staat was in het begin eigendom van de firma Ter Horst en functioneerde tevens als veerhuis voor de passagiers
van de veerpont. De boerderij ging na een aantal jaren later in eigendom over van de firma Ter Horst naar een
onbekende eigenaar die in de Kloosterhoek in Rectum woonde. Deze eigenaar verhuurde het Oude Veer aan de
familie Huiskes, die als bijnaam "de veerboer" werd genoemd. In het jaar 1939 werd het Oude Veer met 8 a 9
hectare grond eigendom van de firma Nijhuis uit Rijssen. De boerderij  met de grond werd in datzelfde jaar
verhuurd aan Derk Vruggink die het Oude Veer beheerde tot het jaar 1964. In dat jaar huwde zijn zoon Hendrik
en hij werd de nieuwe huurder van het Oude Veer tot het jaar 2002. Naast het boerenbedrijf runde Hendrik
Vruggink met zijn vrouw vanaf 1964 naast de boerderij  een melkhandel aan huis. In het jaar 1999 werd de
melkhandel opgeschaald naar een zuivelhandel. In het jaar 2002 beëindigde de familie Vruggink de huur van het
Oude Veer. In dat zelfde jaar verkocht de firma Nijhuis het Oude Veer aan de Financiële Holding van de firma
van Brussel, die er na een grondige restauratie een kantoor vestigde. Bron: Dick Tukkers.

Barre kou in Losser
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Aleida Leurink, de vrouw van de predikant van Losser, noteert tijdens de ongewoon strenge winter van 1740 in 
haar dagboek:

10 jan. Sondag voor de eerstmaal in onse putte wel 3 vinger dik ijs in was, so kout, dat men niet gaen kon na de
kerk, was ook weinig volk in, derhalven namiddag niet gepredikt, menschen niet buiten gaen en ook niet zitten
konden van koude, coffikopjes vroren vaste op de tafel (...).’ Naast notities over het weer vertelt Aleida in haar
dagboek, dat maar liefst 57 jaar beslaat, over overstromingen, veeziekten, branden, lief en leed van het Huis van
Oranje,  strubbelingen  tussen  hervormden  en  katholieken,  oorlogsgevaar  en  terechtstellingen.  Haar
aantekeningen geven een kleurrijk beeld van het niet altijd even rustige leven op het Twentse platteland. 

foto: Ruitje met de familiewapens van Aleida Leurink (1682-1754) en haar man Henricus Keller. Dergelijke
glas-in-loodramen waren vaak een huwelijksgeschenk. (TwentseWelle, Enschede). Bron: Jan ten Hove.

Zeldzame Ravensteinbijbel in het Rijssens Museum

Het Rijssens Museum is in het bezit van een eerste druk van een Ravensteinbijbel uit 1637. Maandag 22 januari 
2018.

Foto: Gerrit Dannenberg

De Bijbel heeft door de jaren heen vele eigenaren gehad. Een van hen, een zekere A.J. Giesbers, heeft er in 1867
zijn leven in beschreven: "Gedachtenis van A.J. Giesbers, geboren den 27e februari 1830 te Rijssen. Getrouwd
met Maria Slagman op 18 mei 1861, geboren te Laren op 14 april 1839. Ontvangen van God een zoontje gedoopt
Hermannus,  geboren  den 27e juli  1864,  in den Heere  ontslapen  van deze aarde  den 14e maart  1867.  Hij  is
verrezen tot het nieuwe Jeruzalem wiens stad en bouwmeester God Zelven is. Tot roem van Gods genade heb ik
door het geloof mogen ontvangen dat het een uitverkoren vat was, daar ik het op dit boek aan mag tekenen, maar
tot roem van Gods genade dat ik heb mogen ontvangen dat zijn naam was geschreven in het Boek des levens.
Waar ik gedurig den Heere smeekte om een teken van genade. Daar ik uit den mond van het kind heb mogen
horen dat zijn verlangen was naar Jezus die machtig is om zielen van den dood te redden. Door het geloof heb ik
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mogen aanschouwen dat het kind aanzat met Abram, Izak en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Ook heb ik
mogen geloven dat ik eenmaal tot het kind zal keren maar het kind niet weer tot mij. Wanneer het de Heere
belieft, och wier dat geloof gedurig door Gods Geest aan mijn ziel bevestigd, al de dagen mijns levens, zolang ik
deze  aarde  moet  betreden,  dit  is  mijn  wens."

Conservator Jan van de Maat is bijzonder ingenomen met dit zeldzame exemplaar. "Bijbels werden indertijd van
een handtekening van de drukker voorzien. De handtekening was een bewijs dat de drukker helemaal achter de
inhoud van Het Boek stond." Bron: Dick Tukkers
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Karel V was verantwoordelijk voor de vastlegging van het Twentse hofrecht in 1546; collectie HCO.
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Interieur hofhorig erve Aarnink te Tilligte, 1900, collectie Oudheidkamer Twenthe.

Voormalig hofhorig erve Aarnink te Tilligte (nu gemeente Dinkelland), augustus 1943. De foto is gemaakte door
W.H. Dingeldein en is uit de collectie van de Oudheidkamer Twenthe.
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Bron: Rene Rorink
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Voormalig hofhorig erve Scholte Splinterink te Nutter, foto H. Hagens, 1968
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Erve Holtwick te Groot Agelo, voorheen een horig erf van Huis Ootmarsum, 1991, fotocollectie Heemkunde 
Denekamp.

Honderd jaar zorg in Overijssel

Een  onderwerp  wat  de  druk  op  het  lokale  openbaar  bestuur  de  laatste  jaren heeft  vergroot  is  de  zorg.  De
bemoeienis  van de lokale overheid met  de primaire  gezondheidszorg is lange  tijd vrij  weinig geweest.  Het
ziekenfonds vroeger en de huidige marktwerking in de zorg is iets wat de nationale overheid regelde. Het lokale
bestuur heeft echter wel steeds een taak gehad in aan zorg gerelateerde voorzieningen als maatschappelijk werk,
gezinsverzorging,  bejaardenwerk  en  andere  vormen  van  maatschappelijke  dienstverlening.  Was  zulke  zorg
vroeger  vaak  nog  een  particulier-  of  liefdadigheidsinitiatief,  tegenwoordig  ligt  het  op  het  bordje  van  de
gemeentelijke overheid.

De stijgende zorgkosten van de afgelopen jaren zijn voor een deel toe te schrijven aan het feit dat we allemaal
ouder worden. De overheid is zich de afgelopen 100 jaar steeds meer met de gezondheid van ons als burgers
gaan  bemoeien.  De  oorsprong  daarvan  ligt  al  bij  de  invoering  van  de  Gezondheidswet  in  1901.  Van
overheidswege werden er allerlei plaatselijke gezondheidscommissies ingesteld die zich bezig gingen houden
met  de  water-  of  luchtverontreiniging,  volkshuisvesting,  hygiëne,  besmettelijke  ziekten  en  de  controle  van
levensmiddelen.  De commissies tikten gemeenten  op de vingers  als iets niet  goed ging of als een bepaalde
situatie verbeterd moest worden.

Een sproeiwagen van de Zwolse reinigingsdienst. (collectie HCO)

Zo wist  de gezondheidscommissie van Steenwijk,  die in de hele Kop van Overijssel  opereerde,  in 1916 de
gemeente Steenwijk er toe te bewegen om een paard aan te schaffen zodat het huisvuil sneller opgehaald zou
worden ‘zoodat men in de straten gauwer van den stank verlost zal zijn’. Ook vroeg de gezondheidscommissie
aandacht voor de onhygiënische toestand aan het einde van de Nieuwe Onnastraat in Steenwijk. Daar waren
woningen gebouwd zonder dat er zorg gedragen was voor een behoorlijke afwatering, waardoor de hele straat bij
regenachtig weer veranderde in een modderpoel ‘zoo erg dat de kinderen niet droogvoets in huis konden komen’.
De gezondheidscommissie raadde de gemeente aan een wijziging van de Bouwverordening voor te bereiden
zodat iedereen  die wilde bouwen op een terrein dat  nog niet  was aangesloten aan het  straten-  en riolennet,
verplicht was de gemeente een vergoeding te betalen voor de aanleg hiervan. Zo niet, dan mocht er geen woning
gebouwd  worden.  Het  beleid  op  de  volksgezondheid  hing  nauw  samen  met  de  huisvesting  en  ruimtelijke
ordening van de gemeente.

De  plaatselijke  gezondheidscommissies  werden  door  sommige  gemeenten  met  argusogen  bekeken.  De
gezondheidscommissie Steenwijk moest in haar jaarverslag van 1916 ‘tot haar leedwezen betuigen dat van de
medewerking van het gemeentebestuur van Vollenhove niet veel is gebleken, noch op het gebied der hygiëne,
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noch op dat der volkshuisvesting, nog bij de naleving van verordeningen.’ Je hebt er altijd lastige klanten tussen
zitten.

De  gezondheidscommissies  hielden  zich  eveneens  bezig  met  de  handhaving  van  allerlei  verordeningen,
waaronder het rookverbod voor kinderen onder de 13 jaar. Kennelijk was er toch al wel een bepaald idee dat
roken  schadelijk  kon  zijn,  in  ieder  geval  voor  kinderen.  Toch  was  het  roken  een  algemeen  geaccepteerd
verschijnsel in de samenleving. De iets ouderen onder u kunnen zich vast nog wel herinneren dat vroeger met
verjaardagen de sigaretten voor de gasten klaarstonden op tafel.  In  Zwolle werd in 1948 zelfs een serieuze
rookwedstrijd gehouden. Het doel was niet om zoveel mogelijk sigaretten of sigaren op te roken, maar om de as
van de sigaren zo lang mogelijk te bewaren. Van een rookverbod zoals we die tegenwoordig kennen was toen
duidelijk nog geen sprake. 

De schoolarts moest zich een vriend tonen van de ouders en hun kinderen. (collectie HCO)

De gezondheid van de kinderen vroeg ook aandacht van de VNG Overijssel. In de jaren twintig en dertig werd
het geneeskundig toezicht op scholen en een schoolartsenregeling veel besproken op de bijeenkomsten van de
VNG Overijssel. Bij de invoering van het geneeskundig schooltoezicht kwam de vraag op of dit een taak was
van de provincie of van de gemeenten. De VNG Overijssel trad hierbij op als tussenpersoon. De gemeenten
wilden de aanstelling van schoolartsen wel regelen, maar had daarbij wel financiële en morele steun nodig van
de provincie. Veel plattelandsgemeenten waren op dit punt nogal conservatief, liet het afdelingsbestuur weten.
Gedeputeerde Staten overlegde met de VNG Overijssel over allerlei details. Zo moet de schoolarts ‘een sociaal
voelend persoon zijn en zich een vriend tonen van de ouders en hun kinderen’.

In  deze  kwestie  was  het  de  taak  van  de  VNG  Overijssel  om de  gemeentebesturen  in  te  lichten  over  het
schoolartsenplan, en die moesten vervolgens weer in overleg met de schoolbesturen. Toen puntje bij paaltje
kwam hadden de gemeenten vooral financiële bezwaren. De provincie en het rijk weigerden om structureel bij te
springen waardoor van het hele plan uiteindelijk weinig meer is vernomen. Hoewel het dus niet doorging is dit
wel een voorbeeld van hoe de VNG Overijssel te werk ging. Ze fungeerde als tussenpersoon en als spreekbuis
naar en van de Overijsselse gemeenten. Een belangrijke taak.

Waar de gemeenten vroeger weinig bemoeienis mee hadden, maar tegenwoordig dus wel is de thuiszorg, of de
wijkverpleging. Lange tijd was dit een kerkelijk initiatief, zoals de Zusters van Liefde in Zwolle  of werd dit
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geregeld door particuliere kruisverenigingen zoals het  Groene Kruis of het Wit-Gele Kruis. Leden van deze
kruisverenigingen kregen aanvankelijk bij  ziekte wat extra melk, eieren vlees of vis,  maar al  snel kwam er
behoefte aan wijkverpleegkundigen, die bij de kruisverenigingen in dienst kwamen.

Het kruisgebouw in Goor. (Historisch Goor)

In bijna elke plaats in Overijssel (en Nederland) stond wel een gebouw van een bepaalde kruisvereniging. De
eerste wijkverpleegkundigen werden door de bevolking nogal raar aangekeken. De vrouwen die altijd gewend
waren om hun eigen boontjes te doppen wisten soms niet wat ze met zo'n verpleegster moesten beginnen. Zo
hoorde wijkverpleegster Hennie Koppers in Zwartsluis een groepje vrouwen een keer over haar praten: 'Wat
moet je nou met zo'n mens? Ze komt je huis binnen, haalt lakens en slopen van je bed, gooit er alles schoon op
en dan zit je met de bende.' Toch kwam er al snel waardering voor het werk wat de verpleegsters deden. De
wijkzusters  hadden  vaak  een  vaste  ronde  die  ze  per  fiets  of  later  per  bromfiets  of  auto  aflegden.  De
Kruisverenigingen  konden  soms  met  hulp  van  lokale  ondernemers  een  brommer  of  een  auto  voor  de
wijkverpleegster regelen, zoals we hier zien bij het aanbieden van een auto aan de wijkverpleegster in Markelo. 
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Een wijkverpleegster krijgt de sleutels overhandigd van een NSU Prinz. Deze auto is gesponsord door lokale
ondernemers in Markelo, 1959. (Heemkunde Markelo)

In de jaren zestig waren er nog 1450 kruisverenigingen in Nederland. Begin jaren tachtig was dit aantal door de
ontzuiling  al  teruggebracht  tot  ca.  200.  In  de  loop  der  jaren  zijn  veel  kruisverenigingen  gefuseerd  met
gezinszorginstellingen en opereren ze tegenwoordig onder de naam thuiszorg.

Was  de  zorg  van  de  wijkverpleegkundigen  vroeger  alleen  nog  voorbehouden  aan  de  leden  van  de
kruisverenigingen, vanaf 1995 kan iedereen in Nederland die in aanmerking komt voor thuiszorg hun eigen zorg
inkopen met het persoonsgebonden budget. Dit wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. Samen met de jeugdzorg,
de bijstand, de sociale werkvoorziening en de Wajong is de thuiszorg één van de taken die sinds 2015 bij de
gemeenten zijn ondergebracht. Deze overdracht van de rijksoverheid naar de gemeenten heeft grote gevolgen
gehad voor de hele organisatie van de zorg en allerlei diensten en voorzieningen eromheen. De overdracht van
de  zorg  van  het  Rijk  naar  de  gemeenten  paste  binnen  het  decentralisatiestreven  van  de  Rijksoverheid.
Tegelijkertijd ging het gepaard met flinke bezuinigingen, wat ook past binnen een grotere ontwikkeling. In tijden
van voorspoed trekt de Rijksoverheid taken naar zich toe; in tijden van bezuinigingen trekt de Rijksoverheid zich
terug en neemt de lokale zelfstandigheid toe. Auteur: Martin van der Linde

Carelshaven en de Noordmolen
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In het midden van de zeventiende eeuw ontstond in Delden een tekort aan turf. Daarom besloten de inwoners van
het stadje en de boeren van de Deldeneresch om deze brandstof per schuit uit Vriezenveen te laten komen. De
weg over Almelo was ’s winters zo modderig en ’s zomers zo mul dat aan vervoer met paard en wagen niet te
denken viel. Vandaar dat de markenrichter van de Deldeneresch in 1642 de opdracht kreeg om een plan uit te
denken voor het bevaarbaar maken van de Azelerbeek. Toen het plan klaar was, moest iedereen mee graven.
Want allemaal hadden ze belang bij de aanvoer van turf. Zowel de boeren van de Deldeneresch als de burgers uit
Delden. 

Door  het  bevaarbaar  maken  van  de  Azelerbeek  konden  de  turfschepen  voortaan  tot  in  de  kolk  van  de
Noordmolen komen. Daar werd de lading overgeladen in karren die de vracht naar de plaats van bestemming
vervoerden. Na enkele jaren nam het transport over de Azelerbeek zo sterk toe dat de passage van de molenkolk
een steeds groter knelpunt werd. Daarom liet Adolf Hendrik van Raesfelt bij de watermolen op zijn kosten een
sluis maken die breed en diep genoeg was om de schepen te laten passeren. 

De sluis kwam naast de Noordmolen te liggen, in de zogeheten omvloed. Dat is de voormalige bedding van de
Oelerbeek die voor het huis Twickel langs liep en het overtollige water om de watermolen heen leidde. Voor de
passage van schepen en houtvlotten inde Van Raesfelt sluisgeld. Hij vroeg hetzelfde tarief als de sluis in Almelo
die verder stroomafwaarts lag. Via de omvloed konden, de schepen voortaan door het weidegebied voor het huis
Twickel naar de Averinksbrug in de Hengelosestraat varen. 

Naast deze (Averinks)brug, die de grens markeerde tussen Stad en Ambt Delden en die nu nog net binnen de
bebouwde kom van Delden ligt, stond destijds een schippersherberg (Hvd Nu staat daar het boerderijtje met de
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tekst  van  (Bruggeman). Dit  blijkt  onder  meer  uit  een  aanduiding  op  de  kadasterkaart  van  1832.  Naast  de
Averinksbrug staat hierop een pand met de naam Schipper Arend. Het haventje bij herberg Schipper Arend is
later gedempt en vormt nu de voortuin van de villa naast de brug (Hvd, nu Jo de Leeuw, vroeger Jeugdherberg ’t
Iemenschoer 1929-1965 ). De tuin ligt wat lager dan het maaiveldveld, hetgeen aan de aanwezigheid van het
haventje herinnert. 

Ondanks de sluis bleef scheepvaart via de omvloed moeizaam verlopen. Want de omvloed heette niet voor niets
zo. De hoofdstroom van de Oelerbeek liep rechtstreeks naar de Noordmolen, de omvloed diende alleen maar om
het water overschot om de watermolen heen te leiden. Maar een overschot aan water ontbrak vaak in de Twentse
waterwegen. Daarom bleef het laden en lossen van goederen in je molenkolk toegestaan. Waarschijnlijk zijn de
schippers de molenkolk steeds vaker als eindpunt gaan gebruiken en zijn de sluis bij de Noordmolen en het
haventje van Schipper Arend na verloop van tijd in onbruik geraakt. 

Het haventje in de molenkolk van de Noordmolen bleef wel de hele achttiende eeuw in gebruik. Jan Barends,
een schipper uit Enter, ontving op 26 oktober 1765 zelfs een premie omdat hij als eerste “met volle zeilen van
Zwol komende in de rnolenkolk voor de nieuw gemaakte schoeijinge en craan” was aangekomen. Toch bleef het
behelpen, ondanks de renovatie. Vandaar dat graaf Carel George van Wassenaer Obdam met een ander plan
kwam. Hij had in Friesland, waar hij boerderijen bezat, ervaring opgedaan met waterstaatszaken en binnenvaart.
Dankzij zijn huwelijk met de rijke koopmansdochter Jacoba Elisabeth van Strijen beschikte hij bovendien over
het benodigde kapitaal om te investeren. 

In 1771 riep graaf Carel de markegenoten van de Deldeneresch bijeen voor een vergadering over het graven van
een nieuwe vaart van Delden naar de Regge. Tot de Noordmolen wilde hij gebruik maken van de bestaande
bedding van de omvloed van de Oelerbeek. Na de watermolen moest er een nieuw tracé door de heidevelden
komen. Om het water op peil te houden zouden hier twee schutsluizen komen. In 1772 ging de eerste spade de
grond in bij Enter, waar de nieuwe vaart in de Regge zou stromen. Dat was echter tegen de zin van de joffers
Swanida  en  Gerhardina  Borgerinck,  die  aan  de  Regge,  bij  een  haventje  met  een  laad’  en  losplaats,  de
schippersherberg Binnen-Gait bezaten. 

Door de aanleg van de Twickelervaart zouden het haventje en de herberg buiten de hoofdroute komen te liggen.
Om dit te voorkomen, stookten de gezusters hun Enterse buurt- genoten op om ’s nachts de aarde weer terug te
“smijten” die de arbeiders van Twickel overdag hadden uitgegraven. Graaf Carel liet zich echter niet uit het veld
slaan en schakelde advocaat Putman uit Deventer in. 

Die verzon een list. ’s Nachts zette hij mannen met trommels in het veld om bij onraad te waarschuwen. Overdag
liet hij op de trommels slaan om de vaart in het graafwerk te houden. Hij versterkte het leger van arbeiders tot
bijna vierhonderd man die onder tromgeroffel en hoorngeschal in snel tempo verder groeven. Bier en jenever
zorgden voor de rest.  Zo  werd  met  vereende krachten  de  markegrens  van  de  Grote  Boermarke  bereikt,  en
moesten de joffers  Borgerinck  met lede ogen  aanzien dat  hun herberg Binnen-Gait  door het  graven  van de
Twickelervaart zijn klandizie verloor. 

Bij Delden liet Carel George een nieuwe haven graven met daarbij een schippersherberg die zijn naam kreeg:
Carelshaven. Hier moesten de schippers van buiten Delden kraangeld betalen. Ook bij de sluizen werd voor
schippers van buiten Delden een tarief in rekening gebracht. De elf kilometer lange vaart met twee schutsluizen
en twintig bruggen, had ruim 60.000 gulden gekost. Zo kon de graaf zijn investering terug verdienen.
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Carelshaven 

Vaak  hadden  de  schippers  te  kampen  met  lage  waterstanden.  Om  het  ondieper  worden  van  de  vaart  te
voorkomen  kregen  ze  te  maken  met  allerlei  reglementen.  Om  de  walkanten  niet  te  beschadigen  mochten
houtvlotten niet breder zijn dan 10 voet, bij hoog water gold 10,5 voet. Om dezelfde reden mochten ze hun
zompen tussen de Noordmolen en Carelshaven niet voorttrekken langs de oevers. Op dit traject moesten ze hun
scheepjes voortbewegen met behulp van een vaarboom. Op andere waterlopen wierpen schippers dammetjes op
om het waterpeil te verhogen op gedeeltes waar bijna geen water stond. Na de doorvaart tot een dammetje staken
ze deze door, om verderop hetzelfde procedé te herhalen. Uiteraard kwam dit de bevaarbaarheid niet ten goede.
Daarom was dit hulpmiddel in de Twickelervaart ten strengste verboden. 

In 1800 vroegen de Twentse fabriqueurs die bij de boeren thuis geweven linnen opkochten, om een verbetering
van de vaart. Zij zetten uiteen dat de vervoerskosten van een zomplading de helft waren van de kosten over de
weg. De hoge tolkosten langs de wegen, speelden daarbij ook een belangrijke rol. Maar de al gemaakte plannen
ter verbetering werden door de dood van graaf Carel op 14 juli 1800 niet ten uitvoer gebracht. Ook de in 1816
opgestelde plannen tot verlenging van de vaart naar Hengelo kregen geen vervolg. 

De Twickelervaart bleef voor de scheepvaart in gebruik tot 1871. In dat jaar werd nog het sluisgeld geëind van
eenentachtig zompen, terwijl in goede jaren wel vierhonderd zompen per jaar door de sluizen hadden gevaren. In
1865 was de spoorverbinding tussen Twente en Zutphen tot stand gekomen, waarna de scheepvaart snel afnam.
Het haventje bij Carelshaven werd gedempt.  Alleen de oude havenkade is daar nog te zien; het met keitjes
verharde terrein aan de zijkant van het huidige hotel. Bron: Jan Gröneveld 

Uit het markeboek van Den Ham
van ± 1600 tot ± 1700 
Verzameling van artikelen die zijn verschenen in
"De Koerier" van ±1975 van M. Rompelman (1900-1990) 

In 2004 overgeschreven door T.Veurink
In 2008 omgezet naar html door G. Nevenzel

Wie zich bezig wil houden met markeboeken, moet tot beter begrip wel eerst diep in het verleden onderduiken.
De vraag rijst dan: Weet men daar wel iets van? Kan men te weten komen, hoe onze voorouders geleefd hebben?
Gedeeltelijk delft men deze wijsheid letterlijk uit de grond op. U weet zelf wel, hoe het gaat, als u eens een
bijzonder ding opspit. U bekijkt het van alle kanten en u gaat er over denken om daarmee naar het Midden-
dorpshuis te gaan. Allicht zal iemand daar wel de weg weten om er meer van gewaar te worden. Het kan zijn, dat
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het tegenvalt en de mooie scherf, die u bewondert, afkomstig is van het laatste schoteltje, dat in uw huis brak.
Maar het kan ook een ding zijn, dat vele eeuwen in het donker gelegen heeft en misschien door het wroeten van
een mol weer naar boven kwam. Graag graven de mensen dan nog eens hier en daar en vinden meestal niets. 

Maar  wie  de  bodem wil  onderzoeken,  moet  in  de  eerste  plaats  systematisch  te  werk  gaan.  Dat  heeft  men
bijvoorbeeld  gedaan  rond  de  Hunenschans  op  de  Veluwe  en  daar  heeft  men  veel  potscherven,  afgekloven
beenderen en stukken werktuigen gevonden, en ook de grootte van huizen kunnen bepalen uit de fundamenten,
die  men  vond.
We moeten er aan denken, dat het vroeger vaak zó toeging: een plek werd bewoond, er werden huizen of hutten
gebouwd, maar een vijand kwam en verdreef de bevolking. 

Op de resten van hetgeen verwoest was, zette zich een andere groep neer, meestal gewoon er bovenop, en na
verloop van tijd had er weer een opschuiving plaats. Zo'n plek, die al hoger werd, was gewild vanwege het feit,
dat men er droog zat, als de waterstand steeg. Zo is het gegaan met de Friese en Groninger terpen of wierden. 

In  later  jaren  ontdekten  bewoners,  dat  hun terp  vruchtbare  grond  bevatte  vanwege  het  afval  van de  vorige
bewoners. Men groef dan ijlings die grond af om die over de akkers te verspreiden. De oude scherven nam men
op de koop toe, daar konden de kinderen wel mee spelen. Maar dat was geen wetenschappelijk bedrijf, veel ging
dan ook verloren voor het nageslacht. 

Er is overigens ook wel goed gewerkt hier en daar. De terp te Ezinge is heel deskundig afgegraven, daar vond
men vijf woningsoorten boven elkaar. In één der onderste lagen werden huizen gevonden van ongeveer 2 bij 3
meter oppervlakte, maar daaronder waren resten van een huis te ontdekken, waarvan de afmetingen 5 bij 13
meter waren. Het is dus niet helemaal zo, dat de eerste bewoners het meest primitief geleefd hebben. Mogelijk is
reeds hogere beschaving teniet gedaan door vijandelijke invallen en vestigden zich daarna een sterk verarmde
bevolking. 

Bij  de Hunenschans zijn resten gevonden van huizen, die rond waren,  gebouwd om een stevige paal  in het
midden, zoiets als een grote bijenkorf. Verder is veel de rechthoekige vorm gevonden. Maar dan wel klein, zoals
gezegd,  ongeveer  6  vierkante  meter.  Wij  vinden  een  kamer  van  die  grootte  niet  veel  zaaks,  maar  onze
voorouders hadden huizen van dergelijke grootte. Op de hoeken stonden dan stevige palen, daartussenin waren
kleinere stokken en verder vlocht men de vakken dicht met rijshout. U kunt dat vakwerk nog ontdekken in de
huizenbouw vlak over onze oostgrens. Hebt u misschien in het laatste zomerseizoen wel een ansichtkaart uit die
omgeving  gekregen?  Heel  vaak  staan  daar  "Fachwerk"-huizen  op,  een  gemoderniseerde  uitvoering  van  de
woningen uit de oertijd. 

Als dakbedekking werd vroeger gras of stro gebruikt en verder werd er druk gebruik gemaakt van heiplaggen,
waarmee  men  de  gaten  tegen  de  winterkou  kon  dichtstoppen.
Vee had men niet binnen de huizen. Men kan er naar gissen, of men soms hier en daar een schuur had voor een
koppeltje jong vee, om er in het voorjaar weer verder mee te boeren. Of was er vee aanwezig, dat de hele winter
in de buitenlucht kon verkeren? 

Jaarmarkten kwamen er natuurlijk pas in later tijden, maar ze hebben allen iets te maken met de verkoop van vee
tegen  de  winter  of  aankoop  in  het  voorjaar.
De namen "Wierdens Sunt-Marten", "Hammer Sunterklaos"en "Goorse wintermarkt" wijzen wel op afschaffen
van vee in het najaar. Op diverse "Meimarkten" kon men dan weer aankopen. 

Maar we zijn op weg naar het Markeboek en moeten dus niet bij de huizen alleen blijven staan. Hoe de bewoners
leefden en hoe zij samen een gemeenschap vormden, moet ook aan de orde komen. Ergens vinden we de mening
verkondigd, dat de bewoning begint bij de buur(t)schap. Dit is tenminste het oudste verband van mensen, die in
dezelfde  omgeving  woonden.  Men kan  immers  niet  alleen  in  een  hutje  op de  hei  verblijf  houden.  Er  zijn
gevallen, waarin men hulp nodig heeft. We nemen als voorbeeld de buurtschap Linde. Een gedeelte is wat hoog
gelegen,  dat  werd  bouwgrond.  Men spreekt  daar  nu  nog van  de  "es".  Ook de  "hoeven"  stonden daar.  Uit
tegenwoordige toestand kan men opmaken, dat het bewerken van de akkers zo werd gedaan, dat elke hoeve zijn
eigen bouwgrond had. De eerste ploegen waren 'moeilijk wendbaar", dus maakte men graag lange strepen, om de
ploeg niet te dikwijls om te draaien. In sommige marken bestond de verplichting om na de bouw eventuele
afscheidingen voor een poosje te verwijderen. De hele es werd dan één grote stoppelweide, waar ieders vee
toegang had. 

Vermoedelijk  heeft  deze toestand tot  diverse  narigheden geleid  en is  dit  misschien  niet  overal  gebruikelijk
geweest. Als iemand voor zichzelf een eigen stukje bewerkte, bv. aan de rand van de heide, dan omheinde hij dat
graag  en  dan  noemde  men  dat  een  "kamp".
De overige gronden waren woeste gronden en wel twee soorten. De lagere aan de kant van de beek waren
"broeken", die veel geleken op steppen. Men kon er het vee laten grazen maar het waren toch niet bepaald malse
klaverweiden.  Ze  werden  ook  als  hooiland  gebruikt.
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De andere waren de heidevelden. Hier graasden de schapen en wezen de schapendriften al duidelijker het spoor
aan, waarlangs de scheper met zijn kudden ging. Met zware karren kwamen soms boeren plaggen halen, die voor
de bemesting van het bouwland gebruikt werden, vermengd met de mest van eigen vee. Naast de heidevelden lag
het bos, zowel het gedeelte dat er nu nog is als in het Lindrot, dat vroeger veel bosrijker geweest is. Merkwaardig
is dat men in oude tijden bij de waardebepaling van een bos niet aan timmerhout dacht, waaruit we kunnen
opmaken, dat de huizen nog lang miserabel klein geweest zijn. Het bos diende om in te jagen, het kon huiden
opbrengen om zich in de koude mee te dekken. En dan konden de varkens er in het najaar gaan "akeren", dat is
eikels  eten.  Maar  het  jagen  werd gedaan  door de kasteelheren,  die daarvoor  geweren,  honden en personeel
bezaten. Dat gaf meteen een conflict met de boeren, want die werden er van beschuldigd, dat hun varkens teveel
uitspruitend groen van de bomen afrukten. 

De  bewoners  van  de  buurtschap  hadden  ook  onderling  hun  conflicten.  Het  vee  graasde  op  de
gemeenschappelijke weide en men stelde bv. vast, dat elke boer er twee koeien mocht laten grazen. Maar wie
bemerkte  het,  als  iemand  er  een  koe  meer  injoeg?
Daarvoor werd een "schutter" aangesteld, die het vee, dat te veel was, in een stal zette. 

Zo langzamerhand gaan we in de richting van het markewezen. Want dit moest zorgen voor afbakening van
terreinen, voor het bepalen van ieders bevoegdheid en zo nodig voor het opleggen van straffen. Zoals u hebt
kunnen  zien,  was  er  wel  hier  en  daar  eigen  bouwgrond  in  gebruik,  maar  de  rest  van  de  gronden  werd
gemeenschappelijk  benut.
Dit  is  eigenlijk  de oervorm van de "marke",  speciaal  in onze streken en in de Achterhoek van Gelderland.
Daarvoor had men bepaalde wetten in het markeboek staan, die samen de grondwet van de marke uitmaakten. 

Allereerst blijven we niet bij één buurtschap staan, want we moeten tenslotte uitkomen bij de marke den Ham.
Deze had een grotere oppervlakte dan Linde, maar was ook weer niet zo groot als alle buurtschappen bij elkaar,
want  Meer  behoorde  bij  de  Dammarke  van  Hellendoom.  
We dienen ook te letten op de grote veranderingen in de loop der tijden. De leef- en denkwijze veranderde,
naarmate het Christendom zich naar onze omgeving uitbreide. In dit verband moeten we even de Romeinen
noemen. Zij brachten de Christelijke godsdienst niet over, toch hadden ze er, zonder het te weten, veel mee te
maken. Want de Romeinse keizers hadden de bedoeling, veroveringen te maken en ze deden dat volgens een vast
plan. Hun legioenen werden niet zo maar de wildernis ingestuurd, maar er werden "heirbanen" aangelegd. En ze
regeerden in de veroverde streken volgens de beginselen van recht en orde, zodat de naam "Romeins recht" voor
ons nu nog bekend is. Dat over hun heirbanen ook eenvoudige zendelingen noordwaarts trokken, zullen ze zeker
niet bedoeld hebben en dat de maatschappij, ingericht volgens hun beginselen, de eerste stoot gaf tot het bestaan
van een Christelijke samenleving, begrepen ze ook niet. Vooral in Twente lagen de nieuwe ideeën er overigens
niet zo dik op. Men had vroeger "Dirk-met-de-Beer" in de Midwintemacht over de wolken horen stuiven, nu
kreeg hij  de naam "Herodes-met-de-slede",  en men bleef  evengoed angstig  binnen om niet  meegenomen te
worden. Maar dit daargelaten, er ontstond toch langzamerhand een ordelijke maatschappij. 

We weten dat er tijd geweest is waarin de Bisschop van Utrecht in de provincies Utrecht en Overijssel de macht
had. Hoewel hij ver weg was, bemoeide hij zich wel degelijk met onze omgeving, vooral inzake de aanleg van
de weg Ommen Almelo, waarvan we al in een vorig artikel in dit blad gelezen hebben. Een buurt in de gemeente
den Ham heet naar hem "de Bisschop". 

Voor zaken van minder belang had men in deze omgeving met enkele  kloosters  te  maken,  o.a.  mat dat  te
Sibculo.  Uit  die  tijd dateren de kerkgebouwen,  die als middelpunt van een kerkdorp  gevestigd  werden.  We
hoorden al van een kapel te Linde, in later tijd werd het kerkgebouw te den Ham gesticht. Maar we moeten nog
op iets anders letten, nl. op de Kerkhervorming. De leer van de Reformatie drong vanuit het Zuiden verder
Noordwaarts.  Maar  dit  ging  niet  zonder  strijd.  In  de  dagen  van  de  80-jarige  oorlog  werd  ook voor  Oost-
Nederland het pleit beslist, en wel ten gunste van de Hervorming. Vooral in de tijd rond het jaar 1600 is hier veel
gevochten en ook werden er wel verwoestingen aangericht. Bewoners van buurtschappen trokken naar dorpen of
steden. Volgens sommige gegevens moet dat ook in de omgeving van den Ham plaats gehad hebben,  doch
anderen beweren, dat het hier niet zo verschrikkelijk geweest is. 

Eén ding viel wel te constateren: er was veel armoede ontstaan. En dat heeft ook weer iets met het markeboek te
maken, dat juist in die tijd begint. Geldzaken komen er natuurlijk in voor en, zoals tegenwoordig veel mensen
benauwd kijken, zodra die aan de orde komen, was het vroeger ook. 

De Reformatie deed hier omstreeks 1600 zijn intrede, de laatste pastoor werd de eerste dominee, de heerschappij
vanuit  de  kloosters  was  nagenoeg  ten  einde,  maar  het  kerspel  bleef  hier  het  middelpunt,  ook  van  het
maatschappelijke leven. Wat de landsregering betreft, hadden we nu te maken met de Staten en de Stadhouder. 

Nu rest ons nog iets te zeggen over het bezit van de grond in de marke. We hebben al enkele malen het woord
"hoeve" gebruikt en wel met een bijzondere bedoeling. Het was namelijk de juiste benaming van een huis dat tot
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de marke behoorde, en de bewoner ervan heette een "gewaarde". Dat is een soortgelijke benaming als "ingeland"
in een waterschap. 

De hoeven waren allengs groter geworden, men sprak wel van een eenheidshoeve van 16 morgen land. Hierbij
moeten we dan weten, dat het woord "morgen" zoveel grond aanduidde als men in één morgen kon ploegen. 

De  hoeven  waren  dus  de  kernen  van  de  marke.  De  bewoners  hadden  hun  eigen  zorgen  en  die  van  de
markegenoten samen. Nog altijd werden veel gronden gemeenschappelijk gebruikt. Dan kon het wezen, dat één
der gewaarden iets ontdekte: ginds in de verte op het heideveld was een hutje gebouwd, er woonde dus iemand.
Daar moest men op af. Immers ook de heide had zijn waarde voor het houden van schapen en voor de bemesting
der  akkers.
Nu gaat  tot  in onze tijd het  verhaaltje  rond, dat  men ergens mag blijven wonen als de rook maar door de
schoorsteen gegaan  is.  Dat  is  een onjuiste  gedachte.  Volgens  een bepaling uit  het  landrecht  in Twente was
vroeger de regeling zo, dat men er 33 jaar, 6 weken en 3 dagen moest gewoond hebben, eer men er recht op had
om te blijven. 

Toch werd er soms wel barmhartigheid betracht en bleef zo'n hutje jaren lang tussen de grotere hoeven staan.
Maar  de  bewoner  was  geen  "gewaarde".  Hij  had  geen  rechten  in  de  marke.
In  later  tijd  kwamen er  meer  van  zulke  bewoners  en  beslist  niet  alleen  arme mensen.  Ze  werden  "katers"
genoemd en hun huizen "katersteden". Sommigen droegen aparte namen, bv. "kotters, brinkzitters, koveners,
huttemannen, en meer namen, die vaak duidelijk aangaven, welk soort mensen ermee aangeduid werden. Het
woord "brinkzitter" werd gebruikt ter aanduiding van de ambachtslieden en handelaars, die zich graag vlak bij de
kerk vestigden om iedereen het beste te bereiken. Ze waren de voorlopers van onze hedendaagse zakenmensen
en lang niet altijd armoedig. Maar in de marke waren ze geen gewaarde. Ze hadden dus over de zaken van de
marke niets te zeggen. Als ze graag een koe wilden laten grazen, moest dat betaald worden. 

Nu blijft nog de vraag over: "Zo'n gewaarde, was die eigenaar van zijn hoeve en zijn grond?" Daarover kunnen
we iets te weten komen uit een eigenaardig stuk. Er is nog een vuurstedenregister van den Ham bewaard. Een
vuurstede  is  uiteraard  een  haard  met  een  schoorsteen.  Klaarblijkelijk  heeft  men  nog  lang  huizen  zonder
schoorstenen gehad, maar toen het eenmaal gewoonte was, om daardoor rook af te voeren, vond men, dat er
belasting voor betaald moest worden. Daaruit volgde, dat er een lijst gemaakt moest worden van al degenen, die
huizen bewoonden, die van een schoorsteen voorzien waren. Van den Ham bestaat er nog een register uit 1683,
een beetje later dan het begin van het markeboek, maar waarin nog veel bekende namen voorkomen. Achter de
namen  van  verscheiden  personen  staat  zelfs  "eigenaar".  
Hoewel niet precies hedendaags Nederlands, is het toch begrijpelijk, dat deze mensen hun huis zelf bezaten en
het  verplichte  belasting-bedrag  achter  hun  naam  geplaatst  kregen,  dat  f  1,-  per  schoorsteen  bedroeg.  De
aanduiding "pauper" komt ook nog als eens voor. Dit betekent "arme" en zo iemand was vrij van betalen. 

Er waren ook heel wat betalers, die hun huis toch niet echt bezaten, maar de vermelding kregen, wie de eigenaar
was.  Als  eigenares  van  verschillende  huizen  staat  "vrouw  Grobbe"  aangeduid.   Ze  was  een  deftige  dame,
bewoonster  van  Mennigeshave.  In  haar  eigen  huis  had  ze  5  stookplaatsen  en  ze  pingelde  nog af,  door  te
verklaren,  dat  de  schoorsteen  in  het  "bakkamertje"  niet  meetelde,  omdat  die  vuurstede  in  een  oude schuur
gevestigd  was.  
Ook de "pastoor" (bedoeld werd de dominee) was eigenaar van enkele huizen. Maar als we bij het nagaan van
het register aan de buurtschap Linde toegekomen zijn, en bekende namen zien staan, zoals  Dalvoorde, Assen,
Bartels en Kleinnijenhuis, dat valt ons op, dat we telkens als eigenaar vermeld vinden "de Stad van Zwol". Ook
"de heer van Raan" komt enige malen voor, en verder "de wezen van Zwol", waarmee kennelijk het weeshuis
bedoeld  werd.  
Het maakte overigens niet uit, of men eigenaar of pachtboer was, want vrijstelling kregen alleen de paupers. En
ook Jan Reuvers die school hield, kreeg voor de verwarming van het lokaal vrijstelling. De dominee bleek de
vorige jaren niet aangeslagen te zijn, nu moest hij voor twee stookplaatsen betalen. En de chirurgijn, de dokter,
kwam evenmin meer vrij zoals vroeger, hij bleek vier schoorstenen te hebben. Dit is een interessant stuk, maar
voor  ons  onderwerp  is  van  belang,  te  weten,  dat  ook  hier  boeren  waren,  die  geen  eigenaar  waren.  Maar
"gewaarden" waren zij wel en hadden dus rechten in de marke. 

Er zullen ongetwijfeld nog overblijfsels geweest zijn uit de tijd, toen verscheiden mensen "horig" waren. Ze
waren aan hun landheer voortbrengselen van hun land schuldig. Die werden in natura afgeleverd en ook wel
opgehaald door de "meijers",  die alles naar het "spieker" brachten. Het is dus van belang,  te weten, wie de
"gewaarden" in de marke waren. Zelf eigenaar of niet, ze hadden hun rechten en deze hadden vaak betrekking op
het gebruiken van de gemeenschappelijke grond. De rechten waren goed omschreven, ze hielden in: weiden van
vee op de graslanden, oogsten van hooi op de hooilanden, het laten weiden van schapen in de heidevelden, het
steken van turf in de venen, het maaien van plaggen voor bemesting, het hakken van brandhout uit het hakhout,
het  laten  akeren  van  varkens  in  de  bossen,  soms  ook  het  recht  op  stoppelweide,  waartoe  na  de  oogst
afscheidingen tussen de bouwlanden een tijd lang verwijderd werden. 
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Dat  al  deze  voorrechten  even  zovele  aanleidingen  tot  ongenoegen  konden  worden,  staat  wel  vast.
Vanzelfsprekend  komen  we  dan  ook  in  de  markeboeken  gevallen  tegen  van  rechtspraak.  
Er  was een  markerichter,  verblijf  houdend op Mennigeshave.  Verder  behoorde  den Ham onder  schoutambt
Ommen,  men  kon  dus  ook  met  de  Schout  in  Ommen  in  aanraking  komen.  
Met de woorden "schulte" en "scholtus" wordt dezelfde persoon aangeduid. Ook blijkt uit een kwestie, die al in
het begin van het markeboek plaats vond dat hier ook een onderschout was. 

Onder  de  ambtenaren  kwamen verder  ""meijers"  voor,  die  de Schout  assisteerden  en dan  waren  er  nog de
Schutters,  die men wel "Gezworenen" noemde. Zij waren degenen, die overtollig vee moesten signaleren en
opbergen,  zoals we al  eerder  gezien hebben. Voor dit verantwoordelijk werk was het  afleggen van een eed
noodzakelijk. Men kan in hen de voorlopers van onze politie zien. Er waren vergaderingen, die de gewaarden
verplicht waren bij te wonen, "holtspraken" geheten. Wie wel een het boek "De heks van het Colenbargerbroek"
gelezen heeft, zal zich herinneren, dat daarin veel dingen voorkomen, die met het markewzen en de rechtspraak
te maken hebben. De schrijver, wijlen de heer N.W. van Diemen de Jel, maakte in de omgeving van Winterswijk
een speciale studie van al deze oude dingen. 

En zo komen we dan tot  het  markeboek van de Ham van 1603 en volgende jaren,  het  oudste dat  uit  onze
woonplaats bekend is. U weet, het waren slechte tijden, de oorlog had ook in onze omgeving gewoed, maar de
vijanden gingen achteruit en waren dan ook in 1609 tot het sluiten van een bestand bereid,  dat twaalf jaren
geduurd heeft. 

Nu kan men wel onder de indruk komen van de prachtige krulletters, die men destijds wist te produceren, maar
al gauw ontdekt men, dat het lezen van het boek niet zo erg gemakkelijk is, omdat het Nederlands van die tijd
veel  woorden  had,  die  wij  niet  meer  kennen  of  anders  schrijven.  Al  op  blz.  1  komen  we  de  woorden
"geresolviert, markesedeke, uitdrift genieten, kerkensprake" en "optie-houden" tegen. Gelukkig heeft de heer L.
de Olde met groot  geduld de 232 bladzijden in goed hedendaags  Nederlands vertaald.  Nu moet er getracht
worden, uit de dorre inhoud van het markeboek het één en ander op te delven waarin u belang kunt stellen. 

Op de eerste bladzijde wordt dan gewag gemaakt van de troebelen door de oorlogstoestand waardoor enkele
dingen in de war geraakt zijn. Men acht het noodzakelijk, dat er een nieuw reglement voor de marke komt, in de
taal  van  die  tijd  "markesedeke"  genoemd,  meestal  aangeduid  als  "markencedule",  een  wetboek met  allerlei
bepalingen, waaraan de gewaarden zich te houden hebben. En niet alleen zij, maar ook de ongewaarden worden
al dadelijk genoemd. Zij mogen namelijk geen vee meer naar de gemeenschappelijke weidegronden drijven. Zij
bezitten het "recht van uitdrift" niet. Maar zij kunnen wel tegen betaling in het genot van uitdrift gesteld worden,
het kost hun per jaar "tijn stuver" voor een peert en "acht stuver" voor een koe. Zij moeten zich elk jaar opnieuw
bij de Markenrichter opgeven. Dit moet gebeuren in de tijd, waarin het vee naar de weide gebracht wordt. Maar
ze moeten het tijdstip van die opgave toch precies weten. Dat zal met "kerkensprake" verkondigd worden. De
afkondigingen in de kerk hadden toentertijd het karakter  van het  uitgeven van berichten, zoals die nu in de
kranten staan. 

Dan wordt een besluit genomen, dat er schouw over de Linderbeek gehouden zal worden. Dit is het werk van de
Markenrichter met de Gedeputeerden. De laatsten, afgevaardigden uit de kring der gewaarden, hadden kennelijk
de functie van dezelfde aard als een Raadslid in onze tijd, misschien nog beter gezegd, als een Wethouder. We
komen hun namen dikwijls in het markeboek tegen. De beek, die in de laatste jaren veel gebreken gekregen heeft
moet door allen gezamenlijk weer in de goede bedding gebracht worden en dat niet alle door eigenaren van het
land, dat vlak aan de beek grenst, maar alle gewaarden behoren mee te helpen. Er blijkt ook onenigheid te zijn,
omdat  meerdere  huisgezinnen  uitdrift  menen  te  mogen  genieten,  hoewel  zij  samen  maar  één  "ware"
vertegenwoordigen. Degenen, die geen rechten hebben, moeten van elk beest een behoorlijk bedrag betalen. 

En dan is er nog een andere klacht, nog wel van de "meijerluden", de Meijers dus, die door de Schulte met te
veel  werk worden belast.  Ze stellen een regeling voor, die in andere marken gebruikelijk is, waar onder de
Meijers "vrijzitters" voorkomen, zodat de ene helft werkt en de andere rust. Gelukkig blijken de Heeren van
Zwolle genegen om bij de uitvoering van die plannen behulpzaam te zijn. U hóórt ze klagen, die Meijers uit de
oude tijd. En u zegt: er is toch eigenlijk niets veranderd, de samenleving wordt altijd voor dezelfde problemen
gesteld. 

We gaan verder met hetgeen geschreven werd in het jaar 1603. In een vorig artikel werd wel eens vermeld, dat er
een besluit genomen werd. Vanzelf rijst dan de vraag: "Door wie werd er iets besloten?" Men vindt in het boek
een keer de volgende zin: "het is geresolviert bij den samtliken erfgenamen praesent sijnde", waaruit we kunnen
opmaken, dat er zo nu en dan een vergadering van gewaarden was, die men ook erfgenamen noemde. 

De gevolgen van de oorlogstoestand hebben zich blijkbaar nog lang doen gevoelen. Er moet nog een wetering
geschouwd worden en  er  zijn  verscheidenen  klachten  binnengekomen  over  de  onregelmatige  afgraving  der
turfvenen. De Markenrichter en de Gedeputeerden zullen in de maand maart beginnen met toezicht te houden,
kennelijk  dus  in  het  volgend  voorjaar.
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De verwachting bestaat, dat er dit jaar in het Lindervlier veel gras zal groeien. Men zal dat mogen hooien en
verkopen aan de meestbiedende, maar er mag niet tussen weidende koeien gemaaid worden en deze mogen ook
niet uit hun perceel weggehaald worden. Verwezen wordt naar de gewoonte in andere plaatsen waar men "in
weidekampen onder weidende beesten hooi wint", maar in den Ham wil men in dezen blijkbaar ordelijker en
braver zijn. 

Hierna komt een zaak aan de orde, die menigmaal de aandacht zal vragen: de verhouding tot Beerse en Junne.
Men  krijgt  de  indruk,  dat  ditmaal  den  Ham  en  Beerse  gezamenlijk  tegen  Junne  hebben  op  te  treden.  De
verafgelegen heidevelden, hier en daar doorsneden door eenzame schapendriften, geven niettegenstaande hun
uitgebreidheid en verlaten aanblik, aanleiding tot onenigheid tussen de buurtschappen. De Markenrichter Jonker
Henric van Twikkelo zal er samen met Herman van Voorst uit Beerse op af gaan en de overtreders herinneren
aan de gemaakte afspraken. Men mag geen "sandhaver" afmaaien en geen vreemde beesten laten weiden op het
onverdeelde terrein, waarop alleen den Ham en Beerse recht hebben. Het vee van de schuldigen zal geschot
worden en bovendien worden er ook straffen genoemd.

Voor het eerste vergrijp zal de waarde van "een halve tonne biers" betaald moeten worden, voor het tweede "een
halve goudgulden", dit is de helft van 28 stuivers. Maar Junne stuurt niet alleen koeien in verboden terrein, het
drijft ook paarden in het land der buren en op dit vergrijp staat een vame biers. En nu men toch aan het uitdelen
van straffen bezig is, wordt meteen vermeld, dat er nog weteringen in de omgeving geschouwd moeten worden.
Wie nalatig is, moet een halve tonne biers betalen. Een ton was 150 liter en de benaming "vame" werd ontleend
aan een vaantje, dat op een vat stond. Al met al, kon men in geval van overtreding nog wel enige tonnen biers
kwijt worden. De vraag, wie dat alles opdronk, wordt niet beantwoord. De Markenrichter en zijn gevolg zullen
door hun speurtochten op de grote, stille heide wel enigszins dorstig geworden zijn. 

Verder wordt geconstateerd, dat de verscheiden personen menen te kunnen bewijzen, dat ze iets in het balang
van de Marke gedaan hebben en daarvoor nu een beloning vragen. Maar men besluit, dat er slechts één knecht
gehouden zal worden, nl. Willem Gerritsen, die af en toe kan bijgestaan worden door Henric Jansen. En zo
hebben de wijze mannen een aantal goede beslissingen genomen. 

De volgende zaak is nogal belangrijk. De bladzijde draagt nu een datum, nl. 5 november 1603. Hans Eppelt is
onderschout in den Ham, hij is sal. Hans van Lungen opgevolgd. De afkorting "sal" betekent "zaliger" en dus
blijkt, dat de vorige schout overleden is. Zijn opvolger zou nu graag in het huis van de voorganger wonen en
doet een verzoek hiertoe, waarbij hij door "Eefse huijsvrouwe" vergezeld is. De erfgenamen hebben volgens hun
verhaal de "huijssteede met de gaerden" indertijd aan Hans van Lungen geschonken vanwege goede diensten,
aan de samenleving bewezen.  Het is dus een soort ambtswoning, waarin zij nu willen wonen. Maar er moet een
deel van het huis aan Pastman verkocht zijn. Zij hebben zelf bewijzen, omdat zij "in deese turbel tijden haer
breve daervan verlooren hebben".  Hun verzoek is nu, een nieuw bewijs te mogen hebben in de plaats  van
hetgeen verloren ging. 

Er volgt nu een verklaring, van enige handtekeningen voorzien, waarin de datum 20 mei genoemd wordt. Op die
dag is blijkbaar de kwestie intertijd schriftelijk geregeld en dus kan er een nieuw bewijs afgegeven worden. Het
zal wel tot tevredenheid van de aanvragers geregeld zijn, want op de volgend bladzijde wordt voluit verzekerd,
dat aan Hans Wolters en Lubben zijn huisvrouw een stuk land op de hoek naar Linde "erfelijk, eeuwelijk en
ommermeer" verkocht is. Men kan nu opmerken, dat in dit stuk een andere naam voorkomt, maar het heeft op
dezelfde  zaak  betrekking,  want  er  wordt  aan  het  slot  toegevoegd  dat  die  brief  "daervan  durch  ungeluckke
umgekommen was". Er kan een verwisseling van huis- en eigennaam plaats gehad hebben of de laatstgenoemde
kan een schoonzoon van de eerste zijn geweest. Wat wel juist vermeld is, dat is de plaats, waar het land lag, want
niet alleen de naam Linde komt er in voor, ook de benaming Geerling. En daarmee is dan wel het een en ander
duidelijker geworden. 

Hetgeen tot nog toe uit het markeboek verteld is, had plaats in het jaar 1603. Dan gaan de aantekeningen ineens
verder  in  het  jaar  1607.  Men  kan  zich  afvragen,  wat  er  in  de  tussenliggende  jaren  gebeurd  is.  Zijn  de
oorlogshandelingen in deze omgeving toch weer opgelaaid? Het bestand begon immers pas in 1609. Of is men
druk geweest met de afgesproken herstellingen aan de Linderbeek en de landerijen?  Het markeboek vermeldt dit
niet. 

Nu zal het u bekend zijn, dat in 1607 het besluit werd genomen om de toren te restaureren. Hierover bent u
uitvoerig ingelicht  in de artikelenreeks "Ons oudste bouwwerk".  U weet,  het  gaat  er om, hoe men voor die
verbouwing aan geld dacht te komen. Het markeboek vermeldt besprekingen van het plan om aan de bewoners
van katersteden hun woningen te verkopen ten behoeve van de kerk. Er is al  besproken wat katersteden of
keuterboerderijen zijn. Ze werden gebouwd op de grond van een gewaarde, maar de bewoners hadden geen
rechten in de marke. 

De grond van de huizen aan de Brink moet dan wel aan de kerk behoord hebben, want hoe kon anders de kas van
de kerk gevuld worden met de koopsommen van die "brinksitters". Hoe kwam de kerk aan grond? Als we een
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paar  honderd  jaar  in  de  geschiedenis  teruggaan,  blijkt  uit  officiële  stukken,  die  nog altijd  in  de  archieven
bewaard worden, dat bepaalde families hun eigendommen aan de kerk schonken. Zulke erven werden dan weer
in huur gegeven  en  van deze pachtovereenkomsten  zijn  er  vele bekend.  In  een  register  uit  1493 blijkt  dat
bisschop David goederen in den Ham heeft  beleend.  De voorwaarden,  waaraan  de huurders  zich te houden
hadden, worden daarbij vermeld. 

Het betreft de erven Deriking en ten Bosch in het kerspel van den Ham en de pachters moeten een behoorlijk
aantal  Rhijnse guldens per jaar  betalen.  We herinneren  er aan,  dat  een buurt  in den Ham naar de bisschop
genoemd is  en dat  er  ook een weg heeft  bestaan van den Ham naar  Daarle,  welke door een bisschop zou
onderhouden worden. Deze weg liep misschien over Mennigeshave via de Bisschop en over de hoge gronden
langs het Bartelshuis naar de hoeve Dalvoorde, waar men de beek kon oversteken. 

Hoe komt men tot deze gissing? Dan moet er rekening mee gehouden worden, dat den Ham behalve met de
bisschop  ook  met  kloosters  in  de  omgeving  had  te  maken.
Vooreerst  noemen we het  Bethlehemklooster in Zwolle.  In  een archief  in Zwolle bevindt zich een stuk, dat
melding maakt van een convent of klooster in den Ham, een "uithof" van de monniken te Zwolle. Men kan nu
denken aan Mennigeshave, wat heel goed Monnikshave kan betekenen, maar ook heeft Linde er iets mee te
maken. Twee personen hebben nl. hun aanspraken op het huis te Linthove en dat van Essekin ten behoeve van
het klooster  opgegeven.  Ook Nijenhuis wordt  genoemd,  waarbij  we aan "Niens" hebben te denken. Terwijl
Essekin "Assen" kan aanduiden. De monniken uit de goede tijd van het kloosterwezen hebben veel aan landbouw
gedaan en hun werkzaamheden in de "uithof'  kunnen zich uitgestrekt  hebben van Mennigeshave tot  aan de
Assenhoek,  dus eigenlijk ten noordoosten van de Linderbeek,  waar de hoofdweg gelegen kan hebben.  Ten
overvloede wordt nog opgemerkt, dat bij de kanalisering van de Linderbeek een aantal jaren geleden uit de grond
veel voorwerpen zijn opgedolven, die wijzen op bewoning in die buurt. Wijlen de heer Gorter veronderstelde
dan ook, dat in die omgeving de oudste cultuurresten te vinden zouden zijn. In elk geval: er waren daar veel
kerkelijke bezittingen. 

Nog een ander klooster had voor den Ham betekenis en wel het Galileaklooster te Sibculo. We vinden bv. in
oude papieren de overdracht vermeld van het erf "De Hazelhorst", bezwaard met een jaarrente van 12 gouden
Rhijnse guldens, welke rente aan het convent te Sibculo betaald moet worden, waarbij nog 60 van deze guldens
als  achterstallige  pacht  verschuldigd  zijn.  
Van het klooster te Sibculo zijn ook gegevens afkomstig aangaande de parochie te den Ham. Fransiscus de
Monte hield er in 1575 kerkvisitatie, dus vlak vóór de Kerkhervorming in deze streken was doorgedrongen. Hij
stelde toen vast, dat de inkomsten van de kerk te den Ham bestonden in opbrengsten van het erf van Herman van
Voorst, het erf Halle, de goederen van de vrouwe van Twickeloo en van huizen te Zwolle en Ommen. Tevens
had de kerk een "campus", een tuin, die jaarlijks 12 tot 42 goudguldens opbracht. 

Maar  de  invloed  van  de  kloosters  begon  te  tanen.  In  een  oud  geschiedenisboekje  stond  aangaande  de
Middeleeuwen:  Toen de kerken waren van hout, waren de bisschoppen van goud, maar nu de kerken zijn van
goud, zijn de bisschoppen van hout. Dit zou men ook van de kloosters en monniken kunnen zeggen. Met de
Reformatie ging het gezag van de bisschop voorgoed onder. Kerkelijke goederen gingen over aan de plaatselijke
kerken, die tot de Reformatie waren overgegaan. 

En zo kon in het Markeboek van den Ham vermeld worden, dat op 17 juli 1607 met meester Johan Johansen,
"leyendekker" van beroep, werd overeengekomen, dat hij alles zou bestellen voor het vernieuwen van het dak,
inclusief gereedschap, dat Hans Wolters hem assisteren zou en dat Johansen 200 Carolus guldens zou ontvangen.
Op dezelfde  datum werd  het  overige  werk  aanbesteed:  Meister  Berend  Stee  metselaar  uit  Kampen  zou 35
Carolus guldens ontvangen met de kost erbij en voor hem en zijn knechten zou men een "tonnen Haerlemmer
biers" reserveren. De voorgenomen verkoop van erven en katersteden moest mettertijd het geld opleveren, dat
voor de restauratie van de toren nodig zou zijn. 

Op 16 juli 1607 werd het belangrijke besluit genomen, waarover we een vorige keer gehoord hebben. Maar het
was niet het enige, wat aan de orde kwam, want nog op dezelfde dag werd met de verkoop van bezittingen een
aanvang gemaakt. Men had dan ook van te voren alles goed voorbereid, hetgeen we kunnen lezen in het verslag
van de vergadering, die twee weken eerder gehouden was. We slaan daarom een bladzijde in het markeboek
terug en vinden de besluiten van 1 juli 1607. Een gedeelte nemen we in oude spelling op:

.. ..is ook resolviert ende beslootten soo Godt de Heere eenige droogte wolde verleenen, dat men in dat Linder
flier offte Hammer flier enig gras konde meijen, sal sig niemand verdrijsten sulx thoe meijen bij verbeurte de
Instruments unde den Erfgeneman sijne tonne Breemers Biers, ..... is oock overkommen, dat alle goet-heren
alhier in eijgener persoone sullen erschijnen um toekomende donderdag over 14 dagen wesende den 16 deser
jetsiger maent Julij bij verlos haer stemmen, ...... oock laeten de Erfgenamen wetten unde gebieden dat alle
diegenne, die kisten in die kercken hebben dieselve uijt die kercken sitten bij poene van drie olde schilden den
Schulten verfallen unde den Erfgenamen sijne tonne Bremers biers unde dat binnen de tijt van 14 dagen.
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Ter toelichting diene: "verdrijsten" is "verstouten", een goedheer of goedsheer is een gewaarde, in het bijzonder
wordt de naam gebruikt voor diegenen onder hen, die de zaken van het kerspel verzorgen. Een gouden schilt was
een Frans geldstuk,  ongeveer  even zwaar als  een gouden tientje  en misschien in waarde  daarmee enigszins
overeenkomende, al is het bij geen benadering te zeggen, wat men in die tijd voor zo'n geldstuk kopen kon, en
dus ook niet, welke baten de Schulte trok uit een boete van 3 schilden. 

Maar hoe zit dat met die kisten in de kerk? De kerkgebouwen in de oudste tijden hebben geen zitplaatsen gehad,
men hoorde en zag staande naar de liturgische handelingen. Ook in de huizen was geen meubilair. Voor zover
bekend,  was  het  eerste  meubelstuk  een  zit  en  bergmeubel,  waarvoor  men  de  naam  "zittekist"  gebruikte.
Oorspronkelijk nam men een fiks stuk van een boomstam, werkte dat bij tot een ding met rechte zijden, holde het
uit en maakte er een deksel bij. Was er al een smid zo knap om scharnieren en een sluiting te maken, dan
kwamen die er ook op.  Uit deze meubelstukken zijn langzamerhand de dekenkisten ontstaan, die jaren lang op
de boerderijen aanwezig waren en veel aftrek vonden bij handelaren in antiek. Tot in onze tijd worden ze nog
wel gefabriceerd. Een heel oud exemplaar komt onder de naam "tronk" in het Rijksmuseum in Enschede voor. 

Wat de kerken betreft, is men langzamerhand naar zitplaatsen in de kerk gaan verlangen, temeer daar de preek
een voornaam bestanddeel van de Protestantse eredienst was. Men kon die beter zittend beluisteren. Toen hebben
de mensen hun zittekisten naar  de kerk gebracht,  althans waarschijnlijk  wat oudere exemplaren.  Het is  wel
begrijpelijk,  dat  deze  in  1607  vanwege  de  ophanden  zijnde  werkzaamheden  verwijderd  moesten  worden.
Maar er zat toch meer achter, want ongeveer 23 jaar later moest de markevergadering weer opmerkingen maken
over de zittekisten en opwekken tot vervaardigen van banken, bv. voor een gezin of voor enkele buren met
elkander. De kerk zorgde dus in die tijd niet voor banken, dat moesten de kerkgangers doen. 

Opvallend is,  dat temidden van veel  toebereidselen voor de ophanden zijnde verkoping de aandacht  toch is
gevestigd op de verwachte droogte. De agrarische bevolking heeft altijd, vroeger en nu, veel aandacht gehad
voor de weersverwachtingen, in diepe afhankelijkheid wetende, welke onheilen door storm, hagel en droogte
aangericht kunnen worden. 

En dan heeft op 16 juli daar aan voorafgaande de grote vergadering plaats. Belangrijk is, de namen te lezen van
enigen hooggeplaatste personen: Henrick van Twickeloo, de Markenrichter van den Ham en Herman van Voorst,
die hetzelfde ambt bekleedde te Beerse. Dan volgt Derck van Vlodrop, vanwege de "Kloosters Sijbekeloe toe
Beerse  en  den  Ham  gewaert".
We wrijven nu wel even de ogen uit en vragen ons af, wat den Ham na de overgang tot de Reformatie nog met
klooster te Sibculo te maken had. Maar het blijkt, dat ze op grond van hun "gewaardheid" nog mede beslissingen
konden nemen. Er volgt ook de naam van Hieronimus Herolt, Pastor. Alweer een reden om na te denken, want
hier was toch Henricus Lubbertinck predikant? In het vervolg van het markeboek vinden we een opheldering,
want  daar  houd  men  zich  bezig  met  de  verkoop  van  grond,  waarbij  de  erfgenamen  van  zaliger  pastoor
Lubbertinck  betrokken  waren.
Oudergewoonte  noemt  men hem nog "pastoor",  maar  als  men even  verder  leest  van  de  weduwe van  deze
pastoor, blijkt toch wel, dat hij protestants geestelijke was en niet aan de wetten van het celibaat  gebonden.
Misschien vond zijn opvolger,  ds. Herolt  het  daarom beter,  zichzelf "pastor" te noemen, een benaming,  die
heden ten dage in Protestantse kringen nog wel gebruikelijk is. 

Er  is  ook  nog een  ondertekening  van  Arent  Joncker,  schout  in  IJsselmuiden,  voorheen  in  deze  omgeving.
Gerhard Kosters tekent als ambtman van de freule van Dieptholt. Het zal wenselijk zijn, de voornaamste van
deze namen te onthouden, want ze komen telkens weer voor. 

We zullen eerst nog even voor de geest halen, wat er met de verkoop van katersteden aan de orde was. Vanouds
hadden mensen op de gemeenschappelijke markegrond huisjes gebouwd. Hoewel dit niet toegestaan was, waren
toch  meerdere  van  dergelijke  woningen  in  gebruik  gebleven.
Voorzover ze op grond van de kerk stonden, was er nu gelegenheid voor de bewoner om hun eigen huis en erf te
kopen. Daarvoor werden in het markeboek bepaalde regelen vermeld: betaling moest geschieden voor de helft
"van stonden aen", de rest ongeveer na een maand, in elk geval binnen 6 weken. Het woord "wijncoop" werd ook
genoemd, dit betekent, dat de koper moest tracteren, en wel "van elke gulden een stuver" dus volgens een tarief
van 5 %. Er moest vermeld worden, of bij huis al of niet een "drijffware" in de marke behoorde. De katersteden
werden immers vanouds niet door gewaarden bewoond, maar in de loop der tijden hadden sommigen toch enig
recht verkregen om vee in de markegrond te drijven. Door koop van dit recht bezaten zulke personen veelal 1/4
ware.  Bij de huizen behoorde vaak een "gaerden" (tuin), af en toe een "brinckgien" dit is een graslandje met
bomen, soms een rij wilgebomen en in veel gevallen een "schuijrstede" (schuur). Op die laatsten moest goed
acht gegeven worden. Er waren nl. mensen, die hun huis meteen wilden doorverkopen aan een ander om dan zelf
in de schuur te gaan wonen. Daar werd even streng op toegezien als in onze dagen op de bewoning van een
kippenhok of een zomerhuisje. 
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Een apart kwestie was die van het "aengefreeden lant". Men begrijpt, hoe het vroeger gegaan is. Iemand had een
katerstede op de gemeenschappelijke markegrond en spitte er een tuintje bij. Het volgend jaar vergrootte hij zijn
gebied door wat ruimer spitten en zette er een rij bomen langs. Zolang dit op de verre heide gebeurde, werd er
misschien niet zo nauw gekeken, maar anders was het tussen de "brincksitters" in het dorp, die vlak naast elkaar
woonden.
Klachten over vergroting van erven ten koste van een ander werden vaak gehoord,  ook werd soms iemand
vermaand, dat hij de weg moest verbreden, omdat hij daarvan een stuk weggespit had. Zij deden hetzelfde, wat
reeds volgens de Bijbel onder oud-Israel verboden was: vervloekt is hij, die de grensscheiding van zijn naaste
verlegt (Deut 27:17). 

In  het  markeboek staan  een groot  aantal  verkopen vermeld,  die alle  in  juli  1607 plaats  hadden,  bovendien
verschenen sommige mensen, die reeds vroeger een huis of grond gekocht hadden met de "koopcedule" om hun
rechten te bewijzen. Het is niet de bedoeling, alle gevallen na te gaan, we doen immers slechts "grepen" uit het
markeboek, maar de meest opvallende transactie hopen we wel te vermelden, u kunt dan meteen iets van de
koopprijzen vernemen, wat u zeker zal interesseren. 

Junghe Luijcken is de eerste, hij koopt zijn woning voor 200 goudguldens en heeft ook recht op een drijfware.
Decker koopt zijn huis voor 45 goudguldens en zal bovendien verplicht zijn, “de Kerckmeijsteren vier dagen
assistentie in haer arbeit thoe doene". Of dit eenmaal of geregeld gedaan moest worden, is niet duidelijk. De
volgende kopers betalen respectievelijk als koopprijzen 90 guldens, 50 guldens, 10 guldens met een halve tonne
biers, en de laatste komt tot uitbreiding van zijn bezit met een hoekje land voor een tonne biers. 

Betuigingen van trouw en eerlijkheid ontbreken niet: "gelove in vasten trouwen gelove" is een van de gebruikte
formules. 

De Markenrichter tekent de acten, dan volgen de namen van twee gedeputeerden. Esgien Lambertinck is één van
hen en hij zal dit lange jaren blijven. Hij tekent de stukken niet met een handtekening, maar met een "huisteken",
zijn naam wordt dan door een ander ingevuld. 

De verkoping gaat nu weer verder. De bepalingen over het "niet wijders en breders aangraven offte freeden"
worden de kopers nog eens goed voorgehouden, evenals de vermaning om een schuur niet als huis te gebruiken. 

Nu geven we nog een stukje weer in oude spelling: 

Willem then Kaete zijn huijsstede gekofft mit dat Beltgen bij zijn huis liggende, des zal Willem zijn uitdrift en
waertall genieten als zijne voorolderen, .... Willem Gerritsen zijn huijsstede met dat gaerdeken streckende aen
die hoge horst, gekofft voor tijn golden gulden waer van zijn moeder de tijt haers levens unbespeert van jemant
in woonen sal, un nae dootlijcke affganck zijn moeders zal dat erffelijk unde tho eeuwigen tijden besitten ende
bewonen, welcker tijn guldens rede betaalt zijn, .... Geert van Lemele gekoftt hebbende een schuijre van Henrick
Smeeken  (welke  dieselve  schuijre tot  geen  woonplaetse  sulde worden gemaakt)  ende  daarvan een  woninge
gemaekt hebbende, heeft geaccordeert dat hij deselve schuijre tot een woninge sal mogen holden sonder deselve
te mogen vergrooten daer voor hij geven sal 8 gulden eens, mits dat hij geen driffte sal genieten ten zij voor pagt
als anderen, te weten voort peert tijn stuver, voor de koe acht stuver. 

De  meeste  van  deze  verkopen  hadden  plaats  op  16  juli,  alleen  de  laatste  transacties  dragen  een  datum in
augustus. Als het markeboek weer verder gaat, is het inmiddels september geworden. 

In de zomer van het jaar 1607 zullen er in en rond den Ham veel blijde mensen geweest zijn. Het was heerlijk,
bezitter van een eigen huis er erf te zijn geworden. Maar er waren ook zorgen. De helft van de koopprijs moest
onmiddellijk  betaald  worden,  de  rest  binnen  enkele  weken.
Het is geen wonder,  dat het  vuurstedenregister van 1683, ongeveer 50 jaar later,  veel namen van "paupers"
bevat. En dan nog de zorgen bij de abnormale droogte of veel regen. 

Intussen was er nog meer te verkopen. De kerk had immers vroeger veel landerijen ten geschenke gekregen, die
aan dezen en genen verpacht waren. Op 27 september 1607 geeft de Markenrichter met zijn helpers te kennen,
dat er nu "ettelijcke percelen" land verkocht zullen worden, alles weer ten behoeve van de restauratie van kerk en
toren. Deze verkopingen zullen zijn, "bij bernenden Keersen uitgaenk". Men kent tot in onze tijd de termen "bij
opbod" en "strijkgeld". Maar de eigenaardigheid in die oude tijd was, dat men, vóór het bieden begon, een kaars
aanstak. Er mocht dan worden geboden, zolang de kaars brandde. We lezen bv. dat een stuk land is ingezet door
Hans  Wolters  voor  70 goudguldens,  met  de  bijvoeging  "waervan  hij  er  twee  genieten  zal",  dat  is  dan  het
strijkgeld.  Verder  verhoogt  dezelfde  met  30 goudguldens  "waervan  hij  er  zes  genieten  zal".  En  dan  volgt:
"waermede de keerse hem den slag gegeven heeft". Want onmiddellijk na het uitdoven van de kaars moet de
hamerslag  klinken.
Dadelijk worden er borgen gesteld en dan is Hans Wolters eigenaar van een "stuck groenlands streckende aan
den Swarten Sijt naest den Lijndrodt under aen den olden Pastoorskamp aen den willigen". 
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Er zijn ook verkopingen met veel meer bieders, maar men krijgt de indruk, dat aan Hans Wolters dit stuk land
graag gegund wordt. Hij heeft immers meegewerkt aan de restauratie. In november van datzelfde jaar krijgen
Hans Wolters en zijn vrouw een "drijfwaere" in de marke, met de bijzondere vermelding, dat de vrouw zo goed
gezorgd heeft voor de consumptie van de timmerlieden bij de toren. Er zijn trouwens nog andere personen, die
blijkbaar tot tevredenheid gewerkt hebben. Meijster Johan Willemsen is timmerman en heeft met zijn zoon aan
de kerk gewerkt, de vader zal een "volle drijfwaere" hebben en een stukje land vóór zijn huis. Daar benevens
verdient hij zes en twintig Carolusguldens en zijn zoon ontvangt een goed stuk laken ten geschenke. 

Men maakt intussen de Markenrichter er attent op, dat er op de Kosterskamp iemand bezig is een stuk van de
weg "bij zijn gaerden aen tho freden", dan moet de schuldige flink de wacht aangezegd worden. En dan kan men
weer verder gaan. 

Er moet een afrekening tot stand komen tussen "de olde Pastoorsche", de weduwe van ds. Lubbertinck enerzijds
en de marke anderzijds. Het gaat blijkbaar om een stuk grond, maar ook om "seekere schulden" en het blijkt, dat
men de zaak met elkaar kan vereffenen. Dan wordt de duidelijke aantekening geplaatst "unde hiermede alle ding
doot unde tho niete sunder ennigwes aenspraeke van jemande", waarmee nog eens weer verklaard wordt, dat
"desse dinge hiermee doot ende affgerekent" zijn. De eigenlijke afrekening moet overigens later plaats gehad
hebben,  want  in  een  vergadering  ongeveer  een  jaar  later  verklaart  de  Markenrichter,  dat  aan  de
predikantsweduwe en haar erfgenamen een stuk land in betaling is gedaan. De ligging daarvan wordt als volgt
omschreven:

Gelegen in de Buijrtschap Magelle streckkende met de Oostende aan de gemenen, Noortwaert aen Henrick
Wolters  Landt,  Suijtwaert  aen  den  Katermers,  Westwaert  aen  den  Wech".
Verder wordt er beloofd, "dat Landt te wagten und toe waeren”, hetgeen betekent, dat men het zal behoeden en
bewaren. 

Zo af en toe is er blijkbaar niet veel te verhandelen, maar in het voorjaar van 1609 wordt er schouw over de Beek
en de weteringen aangekondigd. Blijkbaar heeft de Schutter vastgesteld, dat er meer koeien in de markeweide
lopen dan geoorloofd is, dus wordt er besloten, dat speciaal de ongewaarden bij de Markenrichter moeten komen
en daar verklaren, hoe veel beesten ze eigenlijk hebben. Wie wat "versweege" blijkt te hebben, verbeurt een
olden  schilt.
Voor de gewaarden, die geregeld de vergaderingen bezoeken, is er een mooi baantje, zij mogen nu twee aan twee
rondgaan om de "verpondinge" te innen, dat is de grondbelasting. Of is het misschien toch niet zo'n prettig werk?

Geldzaken plegen nog wel eens oorzaak van onenigheid te zijn. Maar geld is er wel nodig, want in één der
vergaderingen doet de markerichter "sijn reckeninge" en wordt er geconstateerd, dat "sie ten agteren" is. Er
worden verschillende bedragen genoemd, waaronder ruim 31 guldens voor hetgeen de gezworenen bij Scholten
Ringenberg verteerd hebben, en meer dan 41 guldens vertering op een gezamenlijke bijeenkomst der gewaarden.
Het totaalbedrag is ruim 130 guldens. Wat betekent het, dat een rekening ten agteren is? En waarom moet er juist
nu afgerekend worden? Wel valt op, dat na deze vergadering de markenrichter Henrick van Twickeloo niet meer
in deze functie voorkomt. Misschien is het na de inning van de belastingen de goede tijd om schulden te betalen.
Het  kan  zijn,  dat  hij  naar  zijn  plaats  van  afkomst  teruggekeerd  is,  en  nu  zal  voortaan  Jorgen  Stickke  als
Markenrichter optreden. 

Een nieuwe Markenrichter, maar de oude problemen zijn niet verdwenen. Veel vergaderingen worden gewijd
aan  onregelmatigheden,  vooral  bij  het  weiden  van  vee  in  de  marke.  Telkens  weer  moeten  personen  hun
"waertall" komen bewijzen. Een huisje wordt inmiddels verkocht met een hoekje land oostwaarts van de weg
naar  de  Vicarij,  voor  8  goudguldens.
Hier valt het woord "Vicarij" op, hetgeen "pastorie" betekent. Bij andere gelegenheden wordt ook wel de naam
"Wheme" of "Wedeme huis" gebruikt. Maar waar lag deze pastorie? Het valt tot nog toe uit het Markeboek niet
op te maken waar deze is, evenmin waar het huis is van de predikantsweduwe. Zij komt opnieuw in het boek
voor, want er wordt aan Jan Jansen van de Hardenberg een huisje met een hoekje land verkocht, met de zuidpunt
aan de tuin van de "olde Pastoorsche" gelegen, waarbij hem goed wordt aangezegd, dat hij een weg over zijn
eigen grond zal hebben te gebruiken en niet over de bezittingen van een ander. 

Nadrukkelijk worden hier de "gaerdens" genoemd, hetgeen doet vermoeden, dat sommige mensen tuinen hadden
op enige afstand van het huis. Jan Jansen ziet zich het verlangde toegewezen op 22 november 1610 en hij moet
betalen tegen  Petri  in de Vaste,  dat is  22 februari  1611, dus heeft  hij  drie maanden de tijd om de vereiste
goudguldens bij elkaar te krijgen. 

Dan  komt  een  merkwaardige  zaak  ter  tafel:  een  adellijke  heer  heeft  een  verzoek.  Vóór  zijn  naam  staat
"monsieur", met welk woord de Markenschrijver nogal wat moeite heeft, zodat het niet feilloos in het boek komt
te staan.  De inhoud van het verzoek is, dat de vrager graag een plekje zou willen aangewezen zien, waar zijn
Baster-dochterman een huis zou kunnen zetten. In die tijd kwam het dikwijls voor dat een edelman naast zijn
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gewone adellijke vrouw nog een of meer vrouwen uit een mindere stand had.  De kinderen werden in de regel
behoorlijk opgevoed, maar een zoon kon bv. geen kasteelheer worden. 

Nu had deze edelman kennelijk  een  dochter  uit  een  bastaardhuwelijk  en  wilde  hij  deze  met  haar  man een
boerenplaatsje schenken. Hem staat zoiets voor de geest als de boerderijtjes van "een half mudde geseijs", dus
met zoveel land, dat men er een half mud koren in kan zaaien. Hij wil dan "een tonne Biers" betalen en "jaarlijks
een  paar  hoenders".  
Het betreft dus geen verkoop van grond, maar een soort verpachting. "Monsieur" wil zijn nageslacht blijkbaar op
een 'goedkoopje' laten leven; een paar kippen per jaar is bepaald geen vorstelijk bedrag. 

Maar  van  edelen  gesproken:  op  7  juni  1611  zijn  er  in  den  Ham  enkele  deftige  heren  aanwezig.
Naast  de  Markenrichter  Jorgen  Stickke  is  zijn  voorganger  er  ook,  eveneens  Herman  van  Dedem,  die  hem
mettertijd  zal  opvolgen.  De zoon van  de  Markenrichter  uit  Beerse  is  er  namens zijn  Vader  en  dan Herick
Hardenstein wegens Belheem. Het is anders allang geleden, dat het Bethlehemklooster te Zwolle hier bezittingen
had, maar de kloosters laten blijkbaar hun banden met vroegere relaties niet los. 

Deze vergadering is  kennelijk  een  "holtsprake",  waar  alle  gewaarden  te verschijnen hebben,  hetgeen  uit  de
datums valt af te leiden. Dan zullen er maar direct spijkers met koppen geslagen worden. Er zijn nogal wat
ongewaarden  aanwezig,  die  de  voor  hen  bestemde  "tonne  Biers"  wel  ontdekt  hebben,  maar  hun  wordt
aangezegd, dat het voor de laatste keer is: voortaan zullen zij zelf het gelag betalen. 

Het volgende punt is een kwestie met de Junner erfgenamen, maar men zal die nu niet behandelen. Men wil
wachten, tot "die van Junne" zelf vergaderen en dan willen "die van den Ham" daar naar toe. 

Er hangt dus een bui in de lucht: onenigheid met de buren aan de noordzij. En dan worden enkele besluiten
genomen, waarvan de noodzaak zeker wel vaststaat. 

Er liggen in den Ham aan de straat "misvaelten", die geen afwatering hebben en de eigenaren worden vermaand,
de mest op te ruimen. 

Iedere buurtschap moet voor zijn eigen kerkweg zorgen, deze moet lopen tot aan 'den Kirchhoff'. 

De erfgenamen van den "bringman" hebben zoveel grond bij hun tuin getrokken, dat er in Switten Steeg en in
Bringmansteeg geen twee wagens meer naast elkaar passeren kunnen. Dit moet ten spoedigste verbeterd worden.

Dan zijn er nog ongewaarden,  die niet betaald hebben, dat moet morgenochtend om 8 uur gebeuren anders
worden hun bezittingen in beslag genomen. 

Er wordt dus flink opgetreden, waarmee misschien de aanwezigheid der vreemde heren wel iets te maken zal
hebben. Zelfs de afgevaardigde van Belheem ondertekent het besluit en helpt dus mee om aan het dorp den Ham
een  liefelijke  aanblik  te  geven.  
Die mestvaalten hebben het  anders  jaren lang uitgehouden.  Er zal  heel  wat  water  door de Beek en Bevert
gestroomd hebben, éér de voorbereidingen voltooid waren voor het Koninklijk bezoek op 12 oktober 1949, toen
de bomen op de Brink zo grondig geïnspecteerd waren, dat de laatste vallende kastanje de plechtige begroeting
niet kon verstoren en den Ham zich volgens een bekend dagblad presenteerde als "één grote bloementuin". 

Maar we keren tot 1611 terug, een jaar, waarin verder blijkbaar niet veel te doen is, want ineens verschijnt een
datum in juni 1612 en even vlug is men aangeland in 1613. Het zijn slechts dingen van weinig belang, die te
boek gesteld zijn, maar opvallend is, dat nu naast de goudguldens en de tonnen Biers nog al eens "hoenders" als
betaalmiddel  genoemd  worden.  Een  enkele  maal  is  het  "eine  portie  vissche".  Nog  valt  een  bijzondere
strafbepaling op: de Olde Heckhuijs heeft de weg "beëngt", dus smaller gemaakt en hij krijgt opdracht dit euvel
bij  3  Sonnenschijn te  herstellen,  dat  wil  dus  zeggen:  binnen  3  etmalen.
Gelukkige tijd, waar in de zon nog als de meest betrouwbare energiebron erkend werd! 

Op 8 juni 1613 wordt een vergadering gehouden, die nu formeel als "holtspraecke" wordt aangekondigd en hier
wordt  Herman  dan  Dedem  als  Markenrichter  gekozen.
De gegevens over de reden van aftreding en wijze van benoemen zijn nog schaars. Het blijft bv. nog een vraag,
wat  de  aftredende  functionarissen  verder  nog met  het  bestuur  van  de  marke  te  maken  hebben.  Zij  blijven
geregeld stukken ondertekenen en Jorgen Sticke wordt nu voortdurend "rentmeester" genoemd. Het is zeker wel
nodig geweest, dat iemand zich grondig met de financiën bemoeide. Er zijn verscheiden rekeningen in het boek
vermeld, maar, als we op de datering letten, hebben ze wel betrekking op de uitgaven van enige jaren achtereen. 

Eén ervan willen we wat nader bekijken. Hierop zijn vermeld de verteringen op het bovengenoemde holtgericht
en het volgende blijkt te zijn verteerd in twee dagen: 

140 maaltijden 5 stuver de maaltijd 35 - 0
270 kannen dubbelt Haerlemer bier 3 stuver de kan 40 - 10
64 kannen Hammer bier 1 1/2 stuver de kan 4 - 16
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2 fanen Swols bier de faen 9 stuver 18
an haever 1 - 4
an Rinsche wijn met de overmaat en ungelde (- fooien) 19 - 12 - 8
voor de maegde in de koecken (- keuken) drinkgeld 1 - 10
3 jaren vocatie voor de Merkenrigter 9 ggl
voor Ringenberg 6 ggl
impost (- accijns) voor 2 1/2 Ancker wijns 6ggl.

Van de geldbedragen is het eerste getal het aantal guldens, dan stuivers, dan zo nodig een oort, de helft van een
stuiver. Het valt op, dat in de laatste regels vermeld wordt dat men hier met goudguldens heeft te doen, waarvan
de waarde 28 stuivers was, terwijl een gewone gulden 20 stuivers was. "Vocatij" is presentiegeld en Ringenberg
wordt ook wel de "waert" genoemd, dus de waard, kennelijk de eigenaar van een hotel of herberg. 

Er blijken verschillende soorten bier te zijn, waaronder ook Hammer bier, dat een beetje goedkoper is dan de
andere soorten. Er zijn in den Ham inderdaad enige brouwketels geweest, waarvan één eigenaar heeft vermeld
bij  de  aangifte,  dat  hij  "mede"  stookt,  een  drank  uit  honing,  water  en  specerijen  bereid.   Men  heeft  ook
vastgesteld,  dat  "brouwer"  vaak  een  nevenberoep  was,  men kon  bv.  herbergier-brouwer  zijn.  Misschien  is
Ringenberg wel het adres geweest zowel voor het brouwen van bier als voor het houden van vergaderingen en
het maken van verteringen. We zijn geneigd te denken aan een logement op de plek van het tegenwoordige
Middendorpshuis, maar hebben daar vooralsnog geen bewijzen voor. 

Inmiddels  gaan  de  gewone  zaken  door.  Er  moet  ordelijker  turf  gegraven  worden  in  het  veen  en  aan  de
verbetering van de kerkweg kan men zich niet onttrekken, omdat men geen "peert" heeft, dan moet men maar
met de "schuppe" komen helpen. Er zijn intussen al twee jaar verlopen sinds het opknappen van de wegen gelast
is.  De kwestie met Junne wordt even aangeroerd, maar blijft nog in het onzekere. De Weme en de Kosterij
moeten gerepareerd worden, alsook het "meijers huis Weemcamp" zo besluit men in 1614. Deze zaak zal later
weer aan de orde komen, als de herstelwerkzaamheden gebeurd zijn en Ds. Herolt reden tot klagen blijkt te
hebben. Op één regeltje moeten we even letten: "ongewaerden mogen geen gansen holden". In onze tijd vraagt
men zich misschien wel eens af, of de naam Ganzenmars iets te maken heeft met het houden van ganzen. Het
blijkt  nu, dat  dit  inderdaad  plaats  heeft  gehad.  Daar  ganzen  er  geen  begrip  van hebben,  voor wie van hun
soortgenoten de markegrond wel en voor wie die niet beschikbaar is, moet men eenvoudig alle ongewaerden
verbieden, dergelijke dieren ten eigen behoeve of als winst-object te benutten. 

Een voorschrift, dat de gewaarden aangaat, is: men mag op ieder "waertall" ten hoogste 75 schapen houden.
Deze  besluiten  worden  in  mei  1619  genomen  en  meteen  wordt  Lambert  van  Twenhuijsen  tot  nieuwe
Markerichter benoemd, welk ambt hij zal aanvaarden "aenkomstigen mischelij dezes jaere 1619", dwz. op St.
Michaelsdag (29 september). 

Was er totnogtoe sprake van verkoop van landerijen voor het herstel van kerk en toren, nu spreekt men over de
reparatie van weme en kosterij. Eén van die verkopen betreft een stuk land onder de rook van den Ham. De
Zuidmaten worden genoemd, zoals bekend het land, begrenst door Smitstraat en Marleseweg.

In de eersten wil  die  Markenrigtrer  met  de Gedeputeerden  laeten inzetten,  op ein verhogen en volgens bij
bernenden en uitgaende keersen den slag geven ein Stuck groenlandes gelegen bij Rocks hues, daer jetzunder
(tegenwoordig)  Laem Geert in woont en dat van den putt af, op ein na den buitensten willich (wilg) lijn regt
langs Dicking ende Eske Lamberinck Sued maette, bett aen den hoick van die graft (sloot). 

Hierbij nog een opmerking: Eske Lamberinck is al vaak genoemd als één der Gedeputeerden. Zijn naam wordt
niet steeds zorgvuldig geschreven, nu schrijft men weer voortdurend Eske inplaats van Esgien. Maar krijgt men
uit het voorenstaande niet de indruk, dat hij bezitter is van de Zuidmate? Dan zou hij wellicht op de hoeve van
Lammerinck  gewoond  kunnen  hebben.  
Over het algemeen zeggen echter de eigennamen niet veel, het is 350 jaar geleden en de boerderijen zijn in de
loop der eeuwen vaak van bewoners gewisseld. 

Hoe  is  het  toch  met  de  kwestie  tussen  den  Ham  en  Junne?  Is  die  bui  overgedreven?
Nu behoeft het ons niet te verbazen, als men hierover niets vindt in het Hammer Markeboek. "Die van den Ham"
wilden immers naar "die van Junne" toe en als dat inderdaad gebeurd is, behoren eventuele besprekingen in het
boek  van  Junne  te  staan  en  niet  in  dat  van  den  Ham.
Het wordt nu duidelijk, dat er wel contact geweest is, want ineens komt er een stuk voor den dag, gedateerd 29
november 1616 en daaruit blijkt, welk geschil er geweest is en hoe het is opgelost. Het heeft betrekking gehad
op, "seeckere lemijten" (grenzen) en op een "laaksteen" (grenssteen). Het zal u bekend zijn, dat ten westen van
de Vosseboerweg nu nog de grens tussen de gemeenten Ommen en den Ham loopt, hetgeen de oude markegrens
geweest  moet  zijn.
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Deze lijn loopt eerst noordwaarts en buigt dan naar het oosten toe, vlak lang hoeve "De Vosseboer". Op dat punt,
waar de grens ombuigt, komt nog een derde grenslijn uit, die westwaarts van Stegeren komt. Op deze plek ligt de
"laaksteen", de grens tussen de marken den Ham, Junne en Beerse   Wie daar staat en zuidwaarts kijkt, kan
volgens het markeboek de Hammer toren zien staan en als de begroeiing niet te dcht is, zou dat tegenwoordig
nog wel kunnen zijn. Een dergelijke grenssteen moet wel een knaap geweest zijn maar er zijn altijd mensen, die
zo'n geval  wel willen verplaatsen en wanneer de grond voldoende mul is door droogte,  is  er  soms wel een
mogelijkheid  tot  verschuiving.   Iets  van  dien  aard  zal  wel  aan  de  orde  geweest  zijn,  maar  nu  is  officieel
vastgesteld,  dat  de  steen  op de  juiste  plaats  ligt.  De Markenrichter  van  Beerse,  Herman  van  Voorst,  heeft
waarschijnlijk een bemiddelende rol gespeeld. Bij vorige gelegenheden liet hij zich wel eens door zijn zoon Peter
vertegenwoordigen en ook ditmaal is deze actief. Hij biedt zelfs een eed aan en zet verder zijn naam onder het
stuk, dat in het markeboek van den Ham is opgenomen. 

Een andere zaak wordt meteen aangeroerd: Namens Beerse wordt verklaard, dat er "Sandhaver" gezaaid is in
drie "grillen". Men moet hier aan voren denken, die door zandverstuivingen gespit werden om daarin te zaaien.
Die zandhaver was heel belangrijk: het wortelgestel hield het zand vast indien men tenminste het gedeelte boven
de grond ongemoeid liet. Het gevaar van het stuiven was, dat het witte zand over de goede akkers waaide en
deze bedierf. Ook is een kale vlakte in een afgelegen gebied nog altijd een gevaarlijk ding, er zijn bv. op de
Veluwe wel mensen aan het dwalen geraakt en niet meer levend thuisgekomen. 

De kwestie tussen den Ham en Junne is nu dus opgelost, maar ineens zijn er nieuwe klachten "Diffeler peerde"
zijn in de Hammer marke aangetroffen en deze zijn geschut. Hiermede bemoeit Peter van Voorst zich ook en hij
bemiddelt  "uit vruntschap",  zodat de paarden nog weer teruggeleid worden. Alleen moeten de eigenaars uit
Diffelen zorgen, dat zoiets niet weer gebeurt. 

Is de lucht nu opgeklaard? Helaas niet. Er is onenigheid op een heel ander terrein. De "Erffgenamen (dat zijn
markebestuurders), de Kerckmeijsteren en de gemiente in den Ham ter eijnder en de Weleerwaarde Hieronimus
Herolt jetsiger tijt pastor in den Ham ter andere zijde" hebben een geschil over een financiele zaak: het betreft
onkosten, ter Classisvergadering gemaakt, er is aan de pastorie vertimmerd, er behoort een afrekening te zijn in
verband  met  hindernissen  door  de  oorlogvoering.  De  predikant  heeft  blijkbaar  voorgeschoten  en  doet  een
"naerstig" en "aenholdend" verzoek om betaling, waarbij hij zich beroept op zijn trouwe dienst, achttien jaar
lang.  Er is  ook een "last  en bevel  van de hoogere overigheid,  sonderling van den heer  Droste van Salland
Jonkheer  Henrick  Bentinck".  
Het zal duidelijk zijn, dat met het woord "overigheid" de overheid bedoeld is en dat "sonderling" betekent: in het
bijzonder.  Dat  dreigt  dus  een  formele  rechtzaak  te  worden.  Na  veel  omhaal  van  woorden  komt  nu  een
overeenkomst  tot  stand:  er  wordt  voor  de  dominee  een  hoek  grond  uitgepaald,  grenzende  aan  "Hermen
Wemecamps gaerden" en aan "Henrick Gerritsen maet" in de buurstschap Magele.  Wel wordt aangaande de
predikant  de  opmerking  gemaakt  "als  hij  dan  oock  bekent  betaalt  te  zijn".  
De Overbeeksen doen er ook nog iets aan. Dit zijn de mensen, wonende aan de zuidkant van de Linderbeek. Men
behoorde daar vanouds tot de Dammarke van Hellendoom, maar ze hebben blijkbaar hun kerkelijke domicilie in
den Ham en willen de zaak graag "in fruntschap affgemaeckt" zien, waarvoor ze vijf en twintig keizers-guldens
over  hebben.
Dit zijn vermoedelijk gouden geldstukken en dus meer waard dan gewone guldens. 

En  nu  komt  dan  de  afsluiting  van  het  geschil:  op  10  maart  1621  krijgen  Hieronimus  Herolt,  Gebbeken
Sijngravens,  zijn  huisvrouw  met  hun  erfgenamen  het  voor  het  afgepaalde  stuk  land  in  eigendom  "sonder
argelist" (kwade trouw). 

Dit is nu al de tweede keer, dat een predikantsgezin een stuk land krijgt. En als in 1643 Ds. Venator komt te
overlijden en een weduwe met tien kinderen nalaat, wordt al weer een stuk land toegewezen, ditmaal voor het
bouwen van een huis, waaruit blijkt, dat het bedoelde gezin hier is blijven wonen. Men vraagt zich af: waar
zouden al deze nakomelingen gebleven zijn? 

In het jaartallenboekje, waaruit we in onze jeugd een aantal wetenswaardigheden moesten opsteken, kwam ook
voor: 1609-1621. Twaalfjarig Bestand. Soms was er bijgevoegd: Prins Maurits, Johan van Oldenbarnevelt, en
vaak ook nog: Arminius en Gomarus, Synode van Dordrecht. Een tijd dus, waarin heel wat gebeurd is. Dit is
juist de periode, die we totnogtoe besproken hebben. We vragen ons af: voelde men zich in deze omgeving
betrokken  bij  hetgeen  in  het  midden  en  westen  van  het  land  gebeurde?  Had  men  een  mening  over  de
staatkundige en kerkrechterlijke vragen, die ginds aan de orde waren? Uit de kwesties, die in het markeboek
vermeld zijn, blijkt geen belangstelling voor zaken in groter verband. 

En hoe stond het met het oorlogsgevaar? Het Bestand werd immers in 1621 beëindigd. In 1597 had Prins Maurits
Oldenzaal veroverd, maar in 1605 had de Spaanse bevelhebber Spinola de stad weer in zijn macht gekregen. Dat
bleef  zo  tijdens  het  bestand,  ongeveer  20  jaren.  
Nu behoorde tot het gebied van Oldenzaal ook Schuilenburg bij Hellendoorn en dat kreeg een Spaanse bezetting.
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Behalve de overlast van rondzwervende soldaten moest Hellendoorn evenals Oldenzaal ook de last dragen van
dubbele  belasting.  
In 1626 veroverde de Friese Stadhouder Ernst Casimir Oldenzaal, waaraan Prins Frederik Hendrik uit de verte
meewerkte door verschillende aanvallen te doen, waardoor de handen der Spaans soldaten gebonden waren.  Het
volgende jaar veroverden de beide Stadhouders Grol (Groenlo) en sindsdien werd er in onze omgeving niet veel
meer  gevochten.  Toch  betaalde  Oldenzaal  naast  de  eigen  belasting  de  "contributie  aan  Zijn  Koninklijke
Majesteit"  maar  door.  
Kwam door bemiddeling van de vele R.K. inwoners van die stad het geld nog werkelijk in Spanje terecht of
inden de instanties van eigen volk dit geld er maar bij? Men is dit nooit te weten gekomen. 

Er moet ook gedacht worden, dat tijdens de laatste jaren van de 80-jarige oorlog de 30-jarige oorlog in Duitsland
aan  de  gang  was.  De  mogelijkheid  bestond  dat  Duitse  soldaten  over  onze  grenzen  kwamen  en  hier  wat
rondzwierven.  Al met al verkeerden plaatsen als den Ham en Hellendoorn wel in een grenssituatie.  Uit  het
Hammer markeboek blijkt, dat men hier ook wel last gehad heeft van doortrekkend krijgsvolk.  In 1616 vermeldt
een  afrekening  met  Egbert  Alberts  een  bedrag  van  25  goudguldens,  dat  deze  moest  hebben  voor  "ruiters
teeringe"  (vertering),  waaraan  wordt  toegevoegd,  dat  de  tonne  biers  ook  betaald  is.  
Dan  wordt  nog  verklaard,  dat  de  afrekening  met  de  ingezetenen  wegens  doortrekken  van  krijgsvolk  "ten
agteren"  is  geweest,  maar  nu  "ten  volle  betaalt".  
Er blijkt niet uit, hoe lang men op die uitbetaling heeft moeten wachten en dus ook niet, wanneer dat krijgsvolk
is doorgetrokken, voor of tijdens het Bestand. 

Niettegenstaande de omringende gevaren, die bij hervatting van de oorlog weer groter kunnen worden, besteedt
het markeboek de volle aandacht aan een zaak op eigen terrein. Er is nl. een geschil tussen den Ham en Daarle,
waarvan in 1621 melding gemaakt wordt. Er zijn schapen uit Daarle in de Hammer marke geweest en deze zijn
geschut. Daarop zijn de gewaarden uit Daarle beboet en die boete is ook betaald in tegenwoordigheid van enkele
edele heren. Vastgesteld is daarbij, dat men zowel vanuit den Ham en Linde als vanuit Daarle op een bepaald
veld zal mogen laten weiden en dat men op het veld vee zal mogen laten weiden en dat men het veld zal mogen
gebruiken "t'heide en t'weide". 

Er wordt dus gedacht aan schapen en aan koeien, die de voor hen geschikte grond mogen betreden. Maar als
deze overeenkomst in 1622 gesloten is, blijkt, dat er toch redenen tot klagen overgebleven zijn. Eén ervan is, dat
er vee uit Daarle weidt tot aan de Linderbeek, maar dat hun eigenaren aan die kant niet zorgen voor goede
"vredongen",  dat  zijn  afpalingen.
Als Hammer vee dan door de beek waadt en aan de zuidzijde tegen de Daarlese oever opklimt, komt men uit
Daarle en neemt deze beesten mee. Men raakt in den Ham hevig verbolgen, als blijkt, dat de schutters uit Daarle
ze gebracht hebben in "het Huis te Schuilenburg" en dat is ook wel een heel eind uit de buurt. Men roept de hulp
in van de  "Weledele,  Gestrenge,  Wijze  en Voorsigtige  en zeer  discrete  Heer  Henrick  Bentinck",  Drost  van
Salland.  
Vooreerst wordt beslist, dat twee onpartijdige mannen de zaak in ogenschouw nemen. Dit gebeurt, maar men
bereikt geen resultaat. De uitspraak op 9 juni 1628 stelt den Ham in het gelijk. Maar dan is er ook al sinds 1621
gekibbeld  en  deze zaak heeft  kennelijk  meer in  het  middelpunt  der  belangstelling  gestaan  dan omringende
gevaren. Men kan met de afloop tevreden wezen en dankbaar zijn voor de hulp van de Drost, terwijl de eigen
Markenrichter Geerlig van Besten, zich bijzonder heeft ingespannen en voor Daarle zelfs om "de hoogste poene"
heeft gevraagd. 

Als de rust een weinig is weergekeerd en de inwoners van Daarle bezig zijn met het herstellen der "vredonge", is
den Ham weer bezig met alledaagse dingen: ongewaarden mogen geen "heijt meijen", gewaarden mogen alleen
heide maaien, wanneer ze bezig zijn met "plaggen sigten". 

De Markenrichteren en de Gedeputeerden zullen ook spoedig beginnen aan het vaststellen van een uitpaling,
hoever de schapen mogen gaan. Men is dus nogal druk doende met de heide en zijn problemen. 

Dan regelt men weer verkopingen, want er is geld nodig voor het herstel van de Weme en zijn bijgebouwen. En
zo gaat men voort, tot weer een donkere wolk over de marke trekt, ditmaal ongenoegen met Eerde. 

In  het markeboek komt een stuk voor,  dat  gedateerd is  18 maart  1637. Het volgt  direct  op het  geschil  met
Daar1e, dat in 1628 bijgelegd is. Hoewel er naderhand weer aantekeningen zijn van oudere datum, vormt het nu
volgende duidelijk een eenheid. Wat is er dan aan de hand? We herinneren ons, dat er wel eens tijden geweest
zijn van lage waterstand. De Diffeler paarden moeten de Vecht doorwaad hebben om in de Hammer marke te
komen, en de beesten uit  den Ham en Linde,  die in de Linderbeek  ploeterden,  konden er  aan de overzijde
uitklimmen.  Maar  nu  is  het  een  tijd  van  hoge  waterstand.  In  het  midden  van  maart  kan  dat  voorkomen.
Men heeft veel wateroverlast in den Ham, Junne en Beerse. Het water, dat door de Bevert wordt afgevoerd, moet
verder zijn "cours" nemen naar Eerde, maar men is daar niet genegen om de afwatering te verbeteren. Dan graaft
men vanuit het "moer", dat is het veen in de Hammer marke dwars door de Beerser tochtgraven een nieuwe
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afwateringssloot  als  directe  verbinding.  
Aan alles is te merken, dat men in het veen zit: daar heeft men immers tochtgraven of treksloten, maar deze zijn
niet bij machte om de hele watermassa af te voeren. Evenwel, in Eerde wil men van deze graverij niets weten,
dat wil zeggen, de Vrouwe van Renesse, die op het kasteel resideert, heeft het lozen van water uit de nieuwe
sloot belet en nu staat in de zo juist genoemde marken veel land onder water.  Men vangt aan met het schrijven
van een  brief  aan de Drost  Henrick  Bentinck te  Zwolle.  Daarin  wordt  de toestand uitvoerig toegelicht.  De
aangevangen graving is door de Vrouwe van Eerde belet tot "merckelijcke achterdeel" (nadeel). Men verzoekt de
Drost te bevelen, dat de tegenwerking verboden worde en verklaart met nadruk, dat de nood het vereist en de
zaak geen uitstel kan lijden. 

Op dit schrijven komt een antwoord,  waarin,  zoals gebruikelijk is, de kwestie eerst  wordt omschreven.  Het
betreft dus een "schillinge" (geschil) tussen de marken den Ham, Junne en Beerse tegenover de marke van Eerde.
Maar de Drost verklaart, zelf geen goede kennis van de situatie te hebben en verzoekt drie personen, te weten
Johan van Koeverden, Heer van Rhaan, verder Jan Grevinck en de Ommer schout Henrick van Heerdt om op 4
april  's  morgens  in  Ommen  te  willen  komen  en  de  zaak  "in  oogenschijn"  te  nemen  en,  als  het  kan,  tot
accomodatie (schikking) te komen.  Van deze heren komt een schrijven bij de Drost binnen, gedateerd 4 april,
dus onmiddellijk na de inspectie opgesteld. Zij geven te kennen, de zaak in ogenschijn te hebben genomen, maar
een oplossing was niet gevonden. Namens de tegenpartij was aanwezig geweest Joffer Anne Maria van Renesse,
die verklaard had, geen opdracht van haar Moeder, de Vrouwe van Eerde, te hebben ontvangen om in de kwestie
een  beslising  te  nemen.  
Daarop hebben de drie bemiddelaars een andere dag bepaald, nl. 25 april, dus drie weken later, om dan samen te
komen in den Ham en de jonge dame van Eerde heeft beloofd, haar broer, de Commandeur van Doesburg te
schrijven. Prompt op de afgesproken 25ste april wordt weer een brief gestuurd om de Drost nader in te lichten.
Nu wordt er de nadruk op gelegd, dat de bewoners van het Eerderbroek zich na het graven van de nieuwe sloot
"beswaert vinden". Men wil de marken den Ham, Junne en Beerse verplichten, de nieuwe sloot dicht te gooien,
maar dan moet Eerde ook zorgen, dat de Bevert zo zal uitgediept worden, dat er een goede afvoer van water
mogelijk zal zijn.  Of de Commandeur van Doesburg daar bij geweest is, blijkt niet uit deze brief. Men zou
kunnen zeggen, dat den Ham aan het kortste eind getrokken heeft, maar aan de Vrouwe van Eerde is ook een
verplichting opgelegd. 

En hoe gaat het verder? Er volgt een eigenaardige brief, gedateerd 7 mei 1637, die wel enig licht op de zaak
werpt. 

Het opschrift luidt:

Woled. Erntfeste en seer discrete Jonkheer Geerlig van Besten, mijn veel gonstige Neef, resierende in den Ham
op Mennigshave. 

De schrijver van de brief, de reeds eerder genoemde Jan van Greevinck, is dus familie van de Markenrichter,
door wie het grote huis als ambtswoning betrokken is. Zijn functie is blijkbaar ook meer geconsolideerd, hij is
ruim  30  jaar  als  zodanig  werkzaam  geweest.  
De aanhef van de brief is als volgt:

Woled.  Erntfeste  discrete  veel  gunstige  Neeff,  naast  onser  vruntlijcke  Salutatie  ahn  U Ed:  ende  derselver
Moeder, dient tot geen ander Andtwoord als dat wij Godt zij gelooft oock nog gesont bint, wijders soo Sende ick
U Ed copie van Renes sijn acte waerop U Ed. ten Spoedigsten kan antwoorden en in handen van Neef van
Heerdt bestellen, want ick verreijs nae Groningen.

 Men krijgt de indruk, dat de briefschrijver beter een zwaard dan een pen kan hanteren. Hij vervolgt met de
mededeling, dat de Commandeur van Doesburg, die blijkbaar dus wel op Eerde geweest is, geen schriftelijk
antwoord heeft achtergelaten, want zijn Moeder kon niets doen, dan alleen wanneer de Hammers met de anderen
"feerdig" waren om de Bevert schoon te maken, elk tegen zijn eigen land. Als dat gebeuren zou, wilde zij ook
dadelijk "feerdig" wezen om de Bevert te laten verbreden. Hierna weet de briefschrijver niets te melden, dan dat
hij "sijn neef und Zijn WolEd. lieve Moeder in de protectie des Alderhoogsten aanbeveelt”. 

De korte inhoud is dus: De Hammers moeten beginnen, dan zal Eerde ook iets doen, maar niet omgekeerd. En
hoe  is  deze  zaak  afgelopen?  Het  markeboek  vermeldt  het  niet.  Vermoedelijk  is  tussen  maart  en  mei  de
waterstand gedaald en de overlast verdwenen. Opmerkelijk is, dat enkele hoge heren, die in het bovenstaande
voorkomen, familie van elkaar blijken te zijn. Dit lijkt een begin van het verschijnsel, dat in de Gouden Eeuw en
verdere jaren zoveel onheil gesticht heeft: de heerschappij der regenten, die zelfs aan kinderen in de wieg een
benoeming gaven tot hoge functie om samen als familie de macht in handen te krijgen. Komt iets hiervan om het
hoekje kijken? We zullen met belangstelling afwachten, hoe het alles verder gaat. 

Een klein zinnetje in het markeboek trekt de aandacht: "Die Erffgen: van Hammermerck holtgerigte geholden
binnen Swoll". We vragen ons af: "Waarom moesten ze in Zwolle samenkomen?" en: "Hoe maakten ze deze
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reis?  Nu staat er niet "holtsprake", maar "holtgericht" en zijn we dus meer op het gebied van de rechtspraak. 
In Zwolle resideerde de Drost van Salland, die in vorige artikelen ook al genoemd is en vermoedelijk had men
met hem iets te verhandelen. Al meer werd in die tijd de gewoonte verlaten, dat hoge heren naar omliggende
plaatsen reisden om daar in geschillen tussenbeide te komen, het werd nu gebruikelijk, dat men zich bij hen in
hun woonplaats vervoegen moest. 

En wat verder de reis betreft: onze voorouders zagen niet tegen een eindje lopen op. We moeten er ook aan
denken, dat sommige wegen anders liepen. Zo vertelt het markeboek ergens van een weg, die van de Ommerweg
afsloeg, waar nu de eerste weg links is na de brug, men ging vandaar achter het kasteel langs en was daardoor
gauwer  in  de  omgeving  van  Ommen.  
Ook wordt er een weg aangeduid door Giethem, zodat men naar Zwolle niet over Ommen hoefde te gaan. En dan
had men zeker ook wel "gevaar" in de vorm van een kar met een paard of kon men een paard berijden.  Het
markeboek  staat  in  deze  tijd  vol  met  rekeningen.  Van  1616  tot  1624  loopt  een  afrekening  met  de  waard
Ringenberg, welke hoofdzakelijk betrekking heeft op verteringen. 

Markenrichter  van  Twenhuysen  blijkt  overleden  te  zijn  en  met  zijn  erven  is  een  en  ander  te  regelen.  Zijn
opvolger Geerlig van Besten dient een nota in over de Optimmering der Costerij. Het bedrag is 246 gulden en 16
stuiver en is gedeelteijk gedekt door de verkoop, van hout voor 58-15.  Als dan al weer de Costerij genoemd
wordt, staat er "de verbrande Costerij" en dan begrijpt men iets van die hoge uitgaven. Dan heeft Ringenberg
weer  een  rekening  aangaande  "onkosten  der  predikanten",  die  zeker  bij  hem  gedineerd  hebben.  
Voor vertimmering der pastorie moet 102 gulden betaald worden en voor de "predichstoel" 105 gulden. Maar als
we op dit laatste bedrag goed letten, komen we tot de ontdekking, dat dit geen bedrag is voor reparatie, maar
voor het vervaardigen van een nieuwe preekstoel. En dat komt overeen met het jaartel, dat in de preekstoel
aangebracht is, nl. 1628, dat men er nog steeds op vinden kan. 

Het is geen wonder, dat de marke er al maar op uit is om geld binnen te krijgen, nu er klaarblijkelijk zulke hoge
uitgaven  zijn.  Aan  de  Markenrichter  wordt  opgedragen,  goed  toe  te  zien  op  de  hooi-verplichtingen  in  het
Linderviier en te vernemen, of de pachters wel betaald hebben. Sommige dingen moeten aanhoudend vermeld
worden.  De  waarschuwing  tegen  wanordelijk  turf  graven  is  er  één  van.  Het  meest  maken zich  hieraan  de
ongewaarden  schuldig.
Er wordt een voorstel gedaan, deze medeburgers voortaan uit het beste veen te weren en te verwijzen "nae de
Wijttenbrinck". Dat was in die tijd zeker het eind van de wereld! 

En dan komen de "misvaelten" maar weer eens op de proppen. Wat is er van de oude tijden af al veel aan gedaan
om de milieuvervuiling tegen te gaan! De Overbeeksen worden ook weer genoemd.  Zij hebben indertijd 25
keizersguldens geofferd om de zaak met ds. Herolt in vriendschap te regelen, nu wordt hun aandeel voor de
nieuwe preekstoel op 30 gulden bepaald. En als men dan het kerkgebouw voorzien heeft van zulk een prachtige
preekstoel, met houtsnijwerk versierd, dan mag de rest van het interieur daarmee toch wel in overeenstemming
zijn.  Dus  weg  met  de  zittekisten!  Ze  zijn  er  blijkbaar  altijd  nog.  
Er wordt besloten, dat er in het vervolg "een halve Daelder" per jaar betaald moet worden, als men zulk een kist
in de kerk heeft staan. Er is in deze tijd een nieuwe predikant gekomen, nl. ds. Theodorus Venator en al weer
wordt over de zittekisten gehandeld. 

In mei 1632 valt het besluit, dat "jeder rott in 't kerckdorp als ook de huijsluijden voor sig bangken in de kerk
maeken laeten en dat tussen dit en St. Jacob". Die heiligendag valt op 25 juli en is allerwegen ten plattenlande
het begin van de rogge-oogst, dus moet men wel haast maken om op tijd klaar te zijn.  De aanduiding "rott"
betekent groep en zal misschien overeenkomen met de hoeken in het dorp. De huijsluijden zijn dan de boeren. 

Terwijl de nodige hamerslagen vallen om behoorlijke banken te vervaardigen, zijn de bestuurders van de marke
al weer bezig met allerlei zware stukken, waarbij vooral de verkopingen de aandacht trekken. Steeds weer is de
vraag, of bij het huis een waartal behoort, heel belangrijk, en geen wonder, want van de nodige wei- degrond
hangt  de welvlaart  van de agrarier  af.  Zo wordt eens verkocht  "het derde part  van de katerstede de Spoel
genaemt met alle sijne olde en nije gerechtigheden gelegen int gerichte van Ommen onder de klockke van den
Ham in de buertschap Meer in de limieten als datselve tot profijt van de Kercke in den Ham duslangs verpacht
is".   Een volledig verslag van de verkoping volgt:  de kerk is de verkoper vandaar de aanwezigheid van de
predikant en de prijs bedraagt 92 gulden, alles inbegrepen, waarvan 80 gulden tot profijt van de kerk op rente
gezet zal worden. Kopers zijn Gerrit Reeffhuis en zijn vrouw Ida, die van nu af aan geen pachters, maar eigenaar
van hun huis zijn, als ze tenminste voldoen aan de voorwaarde, dat het geld toekomende Kerstmis 1631 betaald
moet worden.  Uit de wijdlopige toelichting blijkt, dat het een katerstede met een waartal is, hetgeen wel een
bijzonderheid is, maar soms werd een vierde deel van een ware wel eens aan een keuter verkocht. Dit recht bleef
dan bij het huis behoren. Ze zullen zeker wel goed geboerd hebben, die Gerrit en Ida, in hun huis van nog-geen-
honder-gulden.  De vraag blijft alleen: hoe deelt men een katerstede in drieen? Ze kochten immers een derde
part.  Het  land  verdelen  zal  wel  gaan,  maar  het  huis?  Of  zijn  vroeger  dergelijke  huizen  geweest  van  het
langgerekte  type:  een  deur  en  een  raam,  weer  een  deur  en  een  raam  en  zo  verder?  
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Het kan ook zo zijn dat men met het woord "katerstede" eigenlijk het erf aanduidt en dat daarop verspreid enkele
huisjes of hutten staan. In de laatste 50 jaren zijn verscheidene soortgelijke huizen opgeruimd. Toch hebben ze,
niettegenstaande hun gering aanzien, vaak het begin gevormd van een welvarend bedrijf. 

"In 't Gerigte van Ommen onder de klocke van den Ham". Deze uitdrukking klinkt, althans wat die klokkeslag
betreft, velen zeker niet vreemd in de oren. Men duidt daarmee ook nu nog wel zijn woonplaats aan. Dat men 't
Gerigte van Ommen noemt, zoals uit het markeboek blijkt, betekent dat men tot een ordelijke rechtspraak gaat
komen: het Drostambt Zwolle, daaronder het Schoutambt Ommen, waartoe het Kerspel van den Ham behoort.
Soms spreekt men ook wel van het Schoutambt Ommen en den Ham, wel een bewijs van de vooraanstaande
plaats, die den Ham inneemt. 

Het is ook wel nodig, dat het met de rechtspraak in goede banen komt, want er zijn altijd onwilligen, die tot de
orde geroepen moeten worden.  Iemand,  die een sloot te breed maakt, wordt gedreigd,  dat men de grachten
wederom 'insmijten' zal, en hij moet zowel aan de Markenrichter als aan de armen  tijn (tien) gulden betalen.
Dan moet er weer vermaand worden, dat ergens een weg zo breed behoort te zijn, dat "de voerman neffens den
wagen vrij kan gaan". 

En dan die rekeningen! Meijster Derck Smitt heeft "Iserwerck" geleverd, de Uijrwercker vraagt 2 guldens en 2
stuivers voor verrichte arbeid en er is ook nog Meijster Wolter Smitt, die smidswerk gedaan heeft voor kerck en
pastorie, dat is samen voor ongeveer 46 gulden. De Stratenmaker moet betaald worden, want er waren klachten
over een stuk van de weg in de omgeving van de pastorie. Om de rekeningen te voldoen, moet dan maar weer
"een hoecke lands" verkocht worden. Maar de heren van de marke begrijpen wel, dat het een kwade zaak is, om
altijd maar weer markegrond in particuliere handen te doen overgaan en zo besluit men, dat de "huijsluijden een
plaetsjen sullen mogen uijtsien en aenwijzen, dat die marke het minst schadelijk is, om 't selve tot dien einde te
vercopen". Een hoek achter de Bossinkkamp komt in deze tijd onder de hamer. 

Kerk en pastorie hebben veel zorg nodig. Ds. Venator vraagt in 1636 om "twee beddesteden in de Weeme".
Diezelfde vraag word in 1640 weer gesteld.  En dan komt in 1643 weer iets aangaande de bewoners van de
Weeme in het markeboek te staan, maar dat is van geheel andere aard. We nemen het in de oude spelling geheel
over: 

Alsoo het onze Heere Godt beliefft heeft onzen zal. Predicant Theodorus Venatorum in zijn eeuwigen rijcke te
haelen, naelaetende eene bedroeffde weduwe met tijn levendige kinderen, waervan het jongste nu eerst begint te
gaan, en de weduwe sig met hare kinderen niet geerne in Stadt sulde begeven, dewijle Steden veele vereijssen,
en men sig al minder op het Landt als in de Steden in kost en klederen kan behelpen, en deselve weduwe qualijck
middelen heeft om alhier een huijs te koopen, dewijle hier geen huijrhuijsen sint, Soo ist dat Jr. Geerlig van
Besten als Markenrichter van den Ham neffens andere ingezeten Erffgen. van den Ham, op approbatie der
buijten geseten Erffgen. als oock de Weled. Peeter van Voorst Markenrichter toe Beerse, wesende Hammer en
Beerser  ten  deele  een  onverscheijden  Marckte  neffens  andere  in  den  Ham  wonende  uijt  commisseratie
geconsenteert hebben, aan de Weduwe van zal. Theodoms Venator, gewesen Pastoor in de Ham een seekere
plaetse gelegen t'enden den Vicarien camp om deselve met een huijs te mogen betimmeren en de plaetse voor
haer en haeren Erffgen. Erffelijck te mogen beholden, edog sonder eenige gerechtigheid van de marckte.  In
Oirconde der waerheijt hebben wij dezen met eigener handen onderteeckent

Het stuk eindigt met de handtekeningen van Geerlig van Besten, Peter van Voorst en enkele anderen.  De datum
is 6 mei 1643. 

De Hammer "Erffgenamen" hebben hun belofte  gehouden.  want  in  september  van hetzelfde  jaar  wordt  een
rekening gepresenteerd van "timmeringe aan de weeme, als de weduwe zal. Venator daaruit trok". En dan zijn
daar meteen de onkosten "int aennemen van onsen Nijen Predicant uijt Reijssen, wagenvrachte en verteringen,
Jr.  de  Besten  met  enigen  Olderlinge van de Ham alsoock  Swolse Predicanten  41 gulden  en  19 stuivers".  
Zo is ds. Rudolphus Focking in het najaar zijn overleden voorganger opgevolgd. De predikantsweduwe heeft dus
weiland gekregen, maar wie het bouwen van een huis betaald heeft, wordt niet vermeld.  Misschien lag dit op de
weg van de Kerkeraad. De Dordtse Kerkenordening, 24 jaar tevoren op de bekende Synode vastgesteld, bevat de
bepaling,  dat  de  Weduwen  en  Wezen  van  Dienaren  eerlijk  in  hun  nooddruft  verzorgd  moeten  worden.  
Uit een andere bron weten we, dat daarvoor nog al eens kerkelijke goederen werden aangesproken, die men bij
de overgang tot de Reformatie behouden had. Zo zal men zich hier ook wel met deernis van de taak gekweten
hebben om de weduwe en haar tien kinderen een beetje levensvreugde te verschaffen. 

De heren van de marke hebben inmiddels al weer hun aandacht te bepalen bij een volgende zaak. In Noordmeer
kort bij de grens met het Kerspel Ommen zijn boerderijen met bezittingen soms zo gesitueerd, dat de grens door
het grondgebied loopt. Men is dan gewoon, de plaats van het huis als beslissend te nemen voor de vraag, in welk
Kerspel  het  gehele  bedrijf  ligt.  
Dit heeft iets te maken met een oude belasting. Nu gaat Arent Cost, één der eerste burgemeesters van den Ham,
daar ergens  een huis bouwen en willen "die van Eerde",  dat  de belastinggelden  via hun kas worden geind,
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hetgeen  vroeger  via  den  Ham  ging.  
Dit  geeft  aanleiding  tot  het  zenden  van  een  verzoekschrift  aan  "Gedeputeerde  Staten  van  Averijssel".  Het
antwoord, dat daarop ontvangen wordt, geeft duidelijk aan, hoe de zaak in elkaar zit. Het gaat om het huis en
Erve Evers, dat altijd via den Ham de belasting betaald heeft voor een stuk land in Ommen gelegen, genaamd de
Hengeler. Die van Eerde zullen bij een verandering in de wijze van innen zelf geen voordeel hebben en daarom
zal alles blijven zoals het is. 

Een andere beslissing zou maar grote "Co(n)fusie" veroorzaken, ook zouden de konsekwenties ten aanzien van
andere grondeigenaren veel moeite veroorzaken. De beslissing van Gedeputeere Staten is dan ook, dat de zaak
zal  worden  "gecontinueerd  als  van  oldes".
Het stuk draagt de plaatsnaam Campen, de datum is 7 februari 1644 en is getekend door R. van Haershollt en een
secretaris. 

Burgemeester Arent Cost heeft, zoals we een vorige keer gezien hebben, belang bij gronden in Noordmeer, waar
hij het Hengelder al in bezit gekregen heeft. Hij koopt in die buurt ook een "huijsstede" met de grond tussen "het
Schaepschot en heus t'Neversel", waarvan het erf met jonge eiken is bepoot. Dit huis dient als woning voor de
Meijer.  
Arent Cost heeft kennelijk veel belangstelling voor die omgeving, waar het misschien in die tijd veel bosrijker
geweest is dan nu. De "penningen" betaalt hij op tijd, hij wordt voor de goede betaling bedankt en 't is, alsof de
marke-heren zich beijveren om toch geen onjuist licht op dat grond-verkopen te laten vallen, want er wordt
nauwkeurig bij  vermeld,  dat  met  die penningen steen en andere  materialen  voor  de  Weeme zijn  gekocht.  
Als daarna Seijne Wijtte en Hendrikgen zijn huisvrouw het huis van de overleden "Claes in de mars" met nog
wat grond kopen, is de toevoeging al weer, dat de kooppeningen voor de Weeme gebruikt jn.  Misschien is de
algemene opvatting wel, dat een huis, waar zo'n groot gezin verblijf gehad heeft, wel een beetje uitgewoond zal
zijn. Zo kan iedereen begrijpen, dat daar veel reparatiewerkzaamheden te verrichten zijn. 

In  het volgend jaar 1645 wordt op 3 juni "holtspraecke" gehouden.  De besluiten zijn ditmaal overzichtelijk
opgeschreven. Men begint met diverse afrekeningen. De Markenrichter beweert, dat hem nog 56 guldens en 2
stuivers toekomen en Arent Jansen heeft verteringen voorgeschoten en moet hiervoor en voor bodeloon nog 12
guldens en 3 stuivers ontvangen. Dan komen de gewone zaken:  Allereerst  het onbehoorlijk turf graven;  de
overtreders zullen voor de Markenrichter verschijnen en van degenen, die dat niet doen, zullen de namen aan de
Drost in Zwolle bekend gemaakt worden.  Dan is er iets in Linde te doen. Wessel te Daleford (later Wessel
Dalvoorde  genoemd)  is  daar  Meijer  van  de  "Heren  van  Swoll"  en  heeft  op  last  van  die  Heren  land
"aengevreeden", maar zijn opdrachtgevers zullen aan de Erfgenamen van de marke een recognitie geven, een
vergoeding  tot  voordeel  van  de  marke.
Maar nu heeft een ander daartegen geprotesteerd en wel Jan Claessen Hackvoort als Rentmeester van de Heer
Maarschalck  Boijmer,  Heer  tot  Rijnborg  en  Robbingen.
Deze rentmeester heeft verklaard, dat hij, hoewel hij daartoe geen directe opdracht van zijn heer heeft, als diens
gevolmachtigde  op  eigen  initiatief  zal  handelen  en  de  zaak  door  zijn  Meijer  zal  laten  dichtsmijten.  Die
Maarschalk Boijmer komt nu en dan op de proppen, evenals later zijn erfgenamen. Men zal vermoedelijk kunnen
denken aan de bewoners van de Havezathe "Egede", waar nu nog de naam "Beumer" voorkomt. 

Met een kwestie tussen hoge heren heeft de marke het wel moeilijk, dus is het geen wonder, dat de zaak tot nader
order uitgesteld wordt en zo op de lange baan geschoven. Dan zijn er wel dingen, die beter op te lossen zijn. 

Op de Olde Mollesteed begint het zand erg te stuiven, evenals op de Linderhaar. Aan de Markenrichter wordt
opgedragen,  passende  maatregelen  te  nemen.
Toestemming wordt gegeven tot aanleg van een waterleiding door het Lindervlier. Deze is er heden ten dage
nog, het water wordt nu door een duiker onder de weg naar Daarle geleid, maar volgens oude kaarten moet er
eertijds een "spikke" in de weg gelegen hebben, een dam van rijshout, met zand aangevuld die natuurlijk na
enige  tijd  dichtslibde  en  dan  weer  vernieuwd  moest  worden.
Men besluit  verder,  de Hammer  beek  tot  op een  zekere  maat  te  zullen verbreden.  Uit  het  vervolg van  het
markeboek blijkt,  dat  men de naam "Linder  Beek" door "Hammer  beek" vervangt,  althans in  de buurt  van
Dalvoorde. Het is mogelijk, dat men daar die beek, als stromend naar den Ham, deze naam geeft. Er is ook iets
aan de orde aangaande het houden van schapen. Wie deze dieren, die op de heide thuishoren, in het groenland
jaagt, doet een verboden ding. Zijn schapen vervallen aan de Markenrichter en aan de Gezworenen. Hebben de
boeren vetgemeste schapen,  zgn.  vettekers,  dan mogen zij  er  vijf  houden; als men er  meer heeft,  zullen de
Gezworenen die ook wel ophalen.  Ganzen mag men bij zijn huis houden tot Hammer Kermis, daarna zal elke
gewaarde niet meer mogen hebben dan vier ganzen en een gent. Men moet daarbij zorgen, dat zij de vliermaat
niet voorbij komen. Dat zal dan wel betekend hebben, dat de "wichter" geregeld op de uitkijk gezet werden, om
de gedragingen van de gevleugelde waterbewoners te bespieden. Kotters en ongewaarden mogen geen ganzen
houden. 
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Er valt heel wat te bedisselen op een "holtspraecke". Meestal houdt men die in de open lucht, vaak onder een
geschikte grote linde. Tijdens deze vergadering komt iemand op een goed idee: de Markenrichter moet alle twee
of drie jaar holtsprake houden en dan "in een seeckere huijs alwaer de Meijeren voor haer Landtheren de kost
mogen verschaffen en de Markenrichter daarbij verschaffen bier en wijn". Uit de mededeling verderop in het
boek valt af te leiden, dat een dergelijke vergadering later wel te Linde plaats gehad heeft. Daar waren immers de
boerderijen van Landheren, voor wie de Meijers optraden! 

Dan wordt besloten, dat in de kerk "het boenn zal worden gestreecken en geboent". Vooral in het oosten van ons
land wordt een gaanderij vaak een "beun" of "bönne" genoemd, ook wel een "klunderbeun", maar het woord kan
ook betekenen een losse planken vloer, en dan zullen we ons moeten voorstellen, dat deze voorin de kerk lag om
de koude van de stenen vloer enigszins op te vangen. Een echte gaanderij zal men in de tijd van de zittekisten
wel  niet  gehad  hebben.  
In  elk  geval,  men  kon  het  gevaarte  er  uit  nemen  en  buiten  schrobben.  
Aan de Markenrichter wordt opgedragen, daarvoor te zorgen, dwz. een ander dit werk te laten uitvoeren. 

Nu komt er nog een rekening voor de dag, en wel voor Ruiters en Soldaten. Het Kerspel  heeft hiervoor 41
guldens en 19 stuivers voorgeschoten. Dat moet de marke nu nog betalen. In die tijd is de Vrede van Munster
wel heel dichtbij, maar het is nog steeds oorlog en kan er dus doortrekkend krijgsvolk verwacht worden. Men zal
in dit geval allicht niet aan vijanden, maar aan vrienden moeten denken. Deze kosten ook geld, maar zullen zeker
een prettig gevoel van veiligheid gegeven hebben. 

Er komt nu een kwestie van kopen en verkopen aan de orde, die aanleiding geeft tot het naspeuren van oude
papieren.  Overleden  is Jan Lamberts,  gewezen eigenaar  van de woning,  weleer  genaamd Caphorst,  gelegen
achter de hoge horst, grenzende aan de westzijde aan het Hemster Sumpel, noordwaarts aan de Mars. Dit laatste
woord  zal  zeker  de  Ganzenmars  aanduiden.  Er  is  maar  één  plek,  die  aan  bovenstaande  plaatsbepaling
beantwoordt, nl. de hoek, waar nu Roggestraat en Sumpel samenkomen. Hier stond het huis, bewoond door de
familie Kamphuis, van welke woning een afbeelding voorkomt in "Kent u ze nog de Hammenaren" en wel de
allereerste.  In de beschrijving leest u, dat daar in de vorige eeuw een familie Steen gewoond heeft. Als u de
naam "Caphorst" vergelijkt met het nu nog gebruikte woord "Kappien", dan is men wel geneigd de gissing als
juist  te  erkennen.  
De hoge horst is niet zo opvallend, maar die kan in de loop der tijden zijn afgegraven. Voor dat in die omgeving
straten verhard waren, kon men een duidelijke afhelling naar de Ganzenmars waarnemen. 

En nu de zaak waar het om gaat. De kinderen van Jan Lamberts hebben de erfenis verdeeld, dwz. de landerijen:
voor de zoon met zijn vrouw is de ene helft, voor de dochter met haar man de andere. Het huis is niet verdeeld,
maar ze beweren, dat er vroeger twee huizen geweest zijn, en, wat voor hen het belangrijkste is, elk met een
"waertall".  Het  markeboek  besluit  deze  zin  met  de  mededeling,  "hetwelck  contrarie  uijt  de  olde  brieve  is
bevonden". Dat betekent derhalve, dat de veronderstelling aangaande de twee drijfwaren onjuist is. Er wordt dus
verwezen  naar  brieven  en  het  blijkt,  dat  men  de  zaak  grondig  uitgezocht  heeft.  Er  zijn  oude  stukken
overgeschreven, ongeveer tachtig jaar oud, waarin Zijne Koninklijke Majesteit van Hispaniën nog als Heer van
het land wordt genoemd. Het jaartal van de ene brief is duizend vijf honderd twee en zestig (1562) en de andere
duizend vijfhonderd vijf en zestig (1565). In het oudste stuk komt een volledige beschrijving voor van "den
huijse en hoffstede genoemt de Caphorst, soo als dat gelegen is met alle sijne olde en Nije, Hooge en leege
toebehoor, Soo als dat gelegen is in de Gerigte van Ommen onder de Klocke van den Ham met een halve
drijffwaer in derselver merck to holte to heijde to weijde to torffen to twijge met aller Slagter". De opsomming in
de laatste zin geeft aan, welke voorrechten men als deelgenoot in de marke had, waaronder het woord "slagter"
of "slagen" ter aanduiding van lange stroken grond, geschikt voor wisselbouw. 

Maar we gaan verder met het stuk uit 1562: Voor de schout Ever van Tongeren, in Ommen, zijn verschenen
"Wemer to Laer mit Alijdt zijn egte huijsvrouw (dwz echtgenote). Zij hebben verklaard de Caphorst te willen
verkopen aan Berent Willemsen en Merrij  (Marie),  diens echtgenote.  Ter  bevestiging van de koop heeft  de
Schout zijn zegel aan de brief gehangen. Zo'n zegel was aan een touwtje bevestigd en dan was daaraan een schijf
lak  met  een  stempel  op  aangebracht.  Gewone  mensen  bezaten  zo'n  stempel  niet,  dus  Wemer  to  Laer,  de
verkoper, ook niet, maar er bleek een zeker Johan te Nijenhuis te zijn en die heeft zijn zegel er aan gehangen. Zo
luidt ook de laatste zin van het stuk: "met twee uijthangende Segels in groene was bevestigd". Deze koopakte
dient  dus  als  bewijs,  dat  er  bij  het  huis  een  halve  drijfwaar  behoorde.  
Maar nu is er nog een koopbrief en deze is ongeveer drie jaar later (in 1565) gedateerd. Het gaat weer over de
Caphorst, maar het is toch niet hetzelfde huis, hoewel het er vlak bij gestaan moet hebben. De situatie is iets
anders, het heeft het Sumpel niet alleen aan de westkant, maar ook aan de zuidzijde, terwijl het land aan de
oostzijde grenst aan dat van Berent Willemsen, de koper uit 1562. Nu begrijpen we, dat hier sprake is van het
tweede huis, waarop de familie Lamberts al zinspeelde: het wordt verkocht door Johan Leefferdinck en zijn
vrouw  Anna  aan  Mense  Hendrix  en  zijn  echtgenote  Griete.  Ook  dit  huis  heeft  een  halve  drijfwaar.  
Het zal iets westelijker gestaan hebben dan het eerste en moet in de tijd tussen 1565 en 1647 verdwenen zijn.
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Maar de halve drijfwaar is aan de familie Lamberts toegevallen, misschien door een latere koop. Ook deze oude
"breve" is gezegeld, waartoe de Eerbare Johan te Nijenhuis weer te hulp heeft moeten komen en dus heeft deze
brief ook "twee uijthangende Segels beide in groene was bevestigd". 

Zo  is  het  dus  gebleken,  dat  de  huizen  tezamen  één  drijfwaar  hebben,  hetgeen  al  is  medegedeeld.  De
"Erffgeneamen" van de marke geven meteen een goede raad: de zoon moet met zijn vrouw het huis van de vader
gaan bewonen en een halve ware gebruiken en de "dogterman" moet vanuit eigen huis gebruik maken van de
geerfde landerijen en ook een halve drijfwaar in bezit nemen. 

Er kan nog worden opgemerkt, dat het in 1562 nog met de naam "Caphorst" werd aangeduid, maar in 1647 is
daar  het  weer  "weleer"  aan  toegevoegd.  Er  is  dus  niet  alleen  een  huis  verdwenen,  maar  ook  is  van  het
overgebleven huis de naam blijkbaar in onbruik geraakt. 

Als  we de twee oude bewijsstukken vergelijken,  blijkt  uit  de omschrijving van het  eerste  huis  met  al  zijn
toebehoren veel uitvoeriger te zijn dan die van het tweede, maar het laatste huis heeft weer nadrukkelijk de
vermelding, dat er een "gaerden" bij behoort. We zijn dan ook dicht in de buurt van de straat, die nu de naam
"Kempersgoren" draagt. Het zal daar zeker geschikte grond zijn geweest voor tuinen. Misschien lag de Caphorst-
gaerden juist daar en is de naam door vele verschrijvingen heen tot Kempers vervormd. De Markeschrijvers
waren niet bijzonder bedreven in het recht gebruik van de taal. 

Hoe kon het ook anders in een tijd, waarin de Koning van Hispaniën nog maar net uit het zicht was geraakt en
krijgsvolk uit allerlei  landen hier had rondgezworven! Er is bijna geen bladzijde van het markeboek zonder
rekeningen en ditmaal betreft het wel een moeilijke zaak, omdat de rekeningen van buitenaf komen. De Schout
van Ommen, Jonkheer van Heerdt, heeft op last van de Drost "wolffspanden" laten maken, dat zijn netten om
wolven te vangen. De kosten zijn ongeveer 100 gulden, waarvan den Ham 28 carolus-guldens moet betalen (1
Car.gld. is 28 stuivers).

Het vangen van wolven is uiteraard voor den Ham ook een goede zaak, dus is het logisch, dat er aan betaling
meegewerkt wordt. Maar er komt nog een rekening van de Schout, die, alweer op verzoek van de Drost, drie
schuiten met Bentheimer steen naar "den Hagenvoorde" gestuurd heeft. De kosten, die aan de schippers betaald
moeten worden,  bedragen ongeveer  290 gulden.  De drie kerspelen Hardenberg,  Ommen en Dalfsen moeten
daaraan  bijdragen,  verder  Hardenberg  en  Ommen elk  nog een  bedrag  als  stad  en dan  krijgt  den  Ham een
rekening gepresenteerd van 28 Carolus-guldens. Nu ligt Hagenvoorde bij Schuilenburg, maar wat moet men daar
met  stenen,  die  voor  verschillende  plaatsen  bestemd  zijn?  Mankeert  er  iets  aan  de  mededeling  en  is  bij
Hagenvoorde alleen het aandeel voor den Ham gelost of is er een andere plek van dezelfde naam? 

Wel is de Regge bevaarbaar en kan men dus via Regge en Vecht daar komen. Voor ons is het een duistere zaak,
maar misschien is het voor de "Erffgenamen" van de Hammer marke nog duisterder om het benodigde geld te
vinden. Ze besluiten toch, het verzoek tot betaling in te willigen, hoewel er bij vermeld wordt, dat "vergangen
Jaer voor de huesman een quaet Jaer geweest is en de luijden onvermogent Sinnen om te betalen". Natuurlijk
volgt hierop de toestemming om ergens een hoekje land te verkopen ter waarde van ongeveer 100 daalders.
Behalve de Markenrichter Geerlig van Besten ondertekenen nog enkele andere personen dit besluit, waaronder
"Wolterus Burchard als volmachtiger van mijn vrouw und weduwe van Reede tot Landerinck" en Jan Klaesen
Hackvoort als volmachtiger van de "Baron de Boijmer". De laatste kennen we al, maar op de ondertekening van
Burchard moeten we even letten: "mijn vrouw" betekent "mevrouw" en dan is alles duidelijk. Alleen weten we
niet, wat een mevrouw van Reede tot Landerinck hier te maken heeft, maar er zijn nog altijd "Heren van Swoll"
en dergelijke, of hun nakomelingen, die ook in deze omgeving een vinger in de pap hebben, wanneer het de
eigendom van boerderijen betreft. Hetgeen op deze bladzijden van het markeboek staat, is opgetekend in de jaren
rondom 1648, toen de Vrede van Munster gesloten werd. 

Het heeft blijkbaar jaren geduurd, eer alles geregeld was in verband met de overgang tot de Reformatie, maar er
zijn hier en daar personen geweest, die hun fianciële betrekkingen tot vroegere kloosters hebben doen erkennen
en deze komen vaak als eigenaar van boerderijen voor, met inbegrip van hun aandeel in de marke. Zo is er een
holtsproake op 26 juni 1648 en wordt de opsomming der behandelde stukken o.a. opgetekend door Catarina G.V.
Splinter,  weduwe,  frivrou  van  Boijmer,  waaruit  blijkt,  dat  de  baron,  die  enkele  jaren  tevoren  nog stukken
ondertekende, inmiddels is overleden. Deze Vrijvrouwe, plaatst zelf haar handtekening en is dus aanwezig. Weer
is er de naam Burchhard bij als vertegenwoordiger en verder teekent Geerlig van Besten als Markenrichter. De
rij wordt gesloten door de Markenschrijver Meijnardus Theodori. 

Op deze holtspraeke en die van volgende jaren is weer het vereffenen van rekeningen een voornaam punt. De
bedragen  worden  àl  hoger.  De  welvaart  van  de  Gouden  Eeuw  is  blijkbaar  niet  tot  het  oosten  des  lands
doorgedrongen. In het constateren van overtredingen ook in het voorkòmen daarvan blijft men actief. Als een
ongewaarde een stukje grond heeft gekocht en daarop heeft mogen "timmeren", mag hij "geen peerden, beesten
offte ander haeve holden om de Marcke daarmede te bedrijven, alsook geen torff steecken". 

344



De gewoonte om aan ongewaarden uitdrift toe te staan tegen betaling van 10 stuivers per paard en 8 stuivers per
koe  wordt  enigszins  gewijzigd,  dit  zal  nu eens  per  jaar  "bij  openbaren  opslag verpagt  worden"  en  wel  in
tegenwoordigheid  van  Jonkheer  Schaep,  ook  wel  genoemd:  Schaep  ten  Dam,  hetgeen  aantoont,  dat  hij  uit
Hellendoorn afkomstig is. Hij blijkt bepaalde rechten van de marke-Beerse te verdedigen.  Dit is niet zo vreemd,
want de vroegere Markenrichter Herman van Voorst was getrouwd met een dochter van de familie Schaep. Deze
Jonkheer zal aan zijn familie te Beerse wel graag een dienst hebben willen bewijzen. 

Misschien heeft hij zich daarbij wat te bemoeiachtig getoond. Met de zaken van de marke den Ham heeft hij
beslist wat te maken, want op de holtspraeke van 1657 wordt er een aanmerking op gemaakt,  dat  hij  "niet
present" is,  hetgeen hem kennelijk kwalijk genomen wordt.  Hij  blijkt  ook "het Mullers Mersjen" te hebben
ingeworpen  en  aan  de  Markenschrijver  wordt  opgedragen,  hem  "een  serieuse  brief  te  schrijven  over  het
onordentelijk schapen-drijven van die van Beerse". 

Met grote Heren en Vrouwen blijkt het ook nu weer kwaad kersen-eten te zijn, want er moet ook een vermaning
naar  "de  jofferen  Boijmers",  die  een  bedrag  van  f  40,00  niet  willen  betalen.  
Hier kan even een toelichting gegeven worden over de familie Boijmer, waarvan enkele bijzonderheden pas aan
het licht gekomen zijn. De baron de Boijmer was indertijd een trouw aanhanger van Fillips II, de koning van
Spanje. Hij woonde op de Hof te Geesteren en bezat als leengoed de Erve Liefferdinck in Magele, waardoor hij
gerechtigde  in  de  marke  was.  
Naderhand bleven er uit deze familie dames over, waarvan Maria wel eens een handtekening in het markeboek
geplaatst heeft. Het geschil dat ze hebben, gaat over een stuk land in Magele, maar gelukkig voor de marke staat
er bij aangetekend, dat de jufferen op 6 augustus 1661 (dus vier jaar later) beloofd hebben de schuld door hun
Meijer te laten betalen, van welke plicht deze zich op 23 november van datzelfde jaar gekweten heeft. 

Intussen moet toch maar rekening gehouden worden met de wensen van de hoge Heren. Men neemt het besluit
om de Ham Beecke aan beide zijden op te ruimen, zodat deze van de Hammer kant af eerst 12 voeten wijd wordt
tot aan Wechlers Steege en vandaar tot aan Dalvoorder Steege 8 voeten. Hierbij zijn ook weer allerlei vreemde
heren  aanwezig.  Deze moeten ook toezien op de onkosten aangaande de beroeping van een predikant.  Dat
daaraan weer een opknapbeurt van de Weeme vastzit, is alleszins te begrijpen! 

Van 1607-1656 vinden we de naam Esgien Lamberinck onder degenen, die de markestukken tekenen, d.w.z. hij
plaatst een huisteken, met de bijvoeging door een ander, dat dit teken van hem is. In de laatste jaren tekenen
predikanten op zijn verzoek, hij wordt o.a. geassisteerd door ds. Venator en ds. Focking. Zeker zal hij wel oud
geworden zijn en in de halve eeuw, waarin hij een rol speelde, een persoon van gewicht geworden zijn, maar nu
komt  er  een  tijd,  waarin  zijn  naam  niet  meer  in  het  markeboek  gevonden  wordt.  
Er is nog meer wisseling van personen. In plaats van markenrichter Jonkheer Geerlig van Besten, die zijn functie
32 jaren vervuld heeft,  komt nu Burgemeester  Greve van Zwolle die dit ambt te den Ham als nevenfunctie
bekleden zal. Hij woont in Zwolle, maar reist voortdurend hierheen om orde op zaken te stellen. Het is dan ook
niet vreemd, dat hij onder zijn uitgaven die "bij het Veer te Dalfsen" vermeldt. 

In zijn tijd is het markeboek overzichtelijk ingericht, wat de duidelijkheid ten goede komt. Er verschijnt ook een
nieuwe predikant, zoals we al vernomen hebben: ds. Fredericus Lindenhovius. Zijn vader Gerhardus is predikant
in Raalte geweest, maar als de zoon, ongeveer 26 jaar oud in 1656 naar den Ham komt, is de vader niet meer in
leven. Later  zal de kleinzoon een tijd lang Markenschrijver wezen.  De familie zal ter plaatse altijd bekend
bllijven tot op de dag van heden. Bij het uitbrengen van het beroep zijn enige kosten gemaakt, nl. 172 guldens en
3 stuivers. En dan zal men maar meteen beslissingen nemen aangaande het restaureren van de Weeme. Maar de
straat  heeft  ook een opknapbeurt  nodig, dus wordt besloten:  "elke huijsman sal een voer steen halen tot de
gemene (algemene) vervallen Straete". Ook worden er "zijlen", een soort duikers, onder het wegdek aangebracht.
Stenen zoeken is niet moeilijk, de Lemelerberg o.a. heeft ze in alle soorten, zowel voor de straat als voor de
vloeren van de boerenkeukens, maar de "huijsluijde" moeten ze naar den Ham vervoeren en dat zullen zware
vrachten geweest  zijn. Pas in de twintiger  jaren van deze twintigste eeuw zijn de hobbelige keien door een
andere bedekking vervangen. 

En nu de rekeningen voor de pastorie! Veel bladzijden in het boek staan er vol van. Het is ondoenlijk, ze alle
over te nemen, maar iets daarvan moet toch doorgegeven worden. De bedragen staan genoteerd in guldens en
stuivers. Zo langzamerhand worden de namen en de situaties voor ons ook wat bekender: "Schipper Egbert heeft
met voeren voor en nae de Weeme van den Ham verdient f 15 - 12. Nog golden Jan laeten bijlangs gaen nae 't
Markengeit, onkosten 12 st. Nog hebt de Predicant aan den Sloot bestelt op te maeken tusschen den Co(s)ters
camp  en  Arent  Roelofsens  gaerden,  daaraen  verdient  f  2  -  15.
Nog totte Predicante putte gedaen 5 plancken, elck plancke van 11 voet kost 1 gulden f 5,--. Nog een deputati
Classis betaalt tot Wagenvracht f 3 - 3. Nog hebbe ick tot de ingevallen muijr in de kamer gekofft 550 stien f2 - 4
en van de Nijebruggen laeten haelen die Schipvragt f 0 - 11. Nog heeft Mr. Herman Metselaer de Schorsteen in
de  Weeme  affgebroken  en  weder  opgemaekt  daeraen  verdient  dat  ik  hem  betaalt  hebbe  f  13  -  14.
Nog heeft onse predicant tot Calck en Steen een vragt uijtgelegt dat ik hem wedergegeven hebbe f 10 - 11. Aen
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Gerrit  Alberts  voor  gehaalde  vuijeren  plancken,  latten  en  nagelen  f  0  -  15.
Aen  Vaendrig  Egbert  Alberts  voor  2  dubbele  vuijren  Juffers  tot  opzetsels  aen  de  Weeme  f  2  -  8.
Aen Jan de Meijer voor geleverde roode estricken, gekoomen aen de Weeme f 8." 

Aan het eind van deze lange rij getallen volgt een recapitulatie: de uitgaven voor de Weeme blijken te bedragen f
285 - en de overige schulden zijn f 873 - 17, dat wordt samen f 1157 - 10. 

Gelukkig is er onderdehand iemand rondgegaan om de markengelden te innen. Al heeft deze man er maar 12
stuivers aan verdient, hij heeft een respectabel bedrag opgehaald, n.l. f 1022 - 12 en zo daalt de schuld dan tot f
134 - 18, terwijl het geld van de jufferen Boijmers nog moet binnenkomen. 

Toch kijken de Heren de toekomst donker in, want er is door sommige personen zoveel voorgeschoten en dat
moet vereffend worden. De Markenrichter zelf dreigt met het "gerigte" en brengt daarna werkelijk de Schout van
Ommen mee. Maar deze schulden zijn bij zijn dood in 1667 nog niet verrekend. Hij wordt in de Michaeliskerk te
Zwolle begraven en daarna komen de erfgenamen van Burgemeester Greve met de "Erffgenamen" van de marke
den Ham overleggen, hoe het nu verder moet. 

Eén prettige ervaring heeft  men bij al deze beraadslagingen, men komt telkens samen bij Jan Muller in het
"kerckdorp" en krijgt daar lekker eten en drinken. Maar meteen vergroot men de schulden en heeft men nu en
dan "verteringe en vereeringe" te betalen. Het laatste zijn blijkbaar de fooien. Of men nog, zoals indertijd was
voorgesteld, op een boerderij vergaderd heeft, is niet geheel duidelijk, maar twee maal wordt "de Maegt van
Linde", ook wel genoemd "de Meijt van Linde" vereerd en dat zou er op kunnen wijzen, dat men tenminste de
weg  wist  naar  een  boerderij  in  Linde  om  zich  daar  te  laten  bedienen.  
We zullen de lotgevallen van de marke-den Ham nu even laten rusten, want voor de vaak moeilijk te ontcijferen
gegevens is enige bezinning nodig. Als we terugzien op het geploeter van de marke -vertegenwoordigers, zoals
we het nu over een tijd van ongeveer 60 jaren gevolgd hebben, gedenken we met achting en dankbaarheid de
werkers van voorheen, die hun beste krachten aan het welzijn van den Ham gewijd hebben, onder het alziend
oog van Hem, die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgedruis! 

Het woord "Weeme" valt het eerst op. Bijkbaar heeft de pastorie reparatie nodig en dat is beslist niet voor de
eerste keer.  Als vanouds worden er weer mensen gesignaleerd, die op een slordige manier "torffgraven".  Een
ander  wil  een  "hoeksken  land"  kopen.  
De "Erffgenamen" van de marke, die samen met de Markenrigter het bestuur vormen, kijken ijverig uit, welk
stuk land ze kunnen verkopen om de reparatie-werken te kunnen bekostigen. 

Maar vorlopig is het  ernstigste feit, dat de marke heel veel geld schuldig is aan de erven van de overleden
Markenrigter Greve, die als Burgemeester van Zwolle de zaken van den Ham mee behartigde. Dit brengt ons
allereerst  tot  de  vraag:  "Wat  had die  Zwolse  heer  toch  met  de markeproblemen van den Ham te maken?"
Temeer,  daar  hij  naderhand  opgevolgd  wordt  door  iemand  uit  de  familie  Grubbe,  die  toch  al  eens  in  het
markeboek  gepreciseerd,  dat  er,  behalve  die  uit  het  dorp,  ook  afgevaardigden  zijn  uit  Linde,  Beerse  en
Noortmeer.  
Het valt op, dat onder de met name genoemde personen ook "Joncker Grubbe" voorkomt. Kennelijk durft hij na
de dood van zijn rivaal zich weer onder de leidende figuren te vertonen. 

Op  de  vergadering  wordt  gesproken  over  "agterstandt"  in  betalingen,  vastgesteld  wordt,  dat  er  allerlei
"disordres"  zijn  (d.i.  wanorde),  plannen worden  gemaakt  tot  verbetering  van  verkeerde  toestanden.  Na het
maken van berekeningen komt men tot de slotsom, dat de schuld aan de Zwolse eisers ruim 329 Carolus-guldens
bedraagt. Het wordt zeker geacht, dat het verzoek om vereffening der schuld spoedig binnen komen zal. En dat
gebeurt ook. 

De volgende  vergadering,  die in  het  boek  vermeld wordt,  houdt  men te  Zwolle  en hier  wordt  de  rekening
gepresenteerd. Maar nu moeten we eerst goed op de data letten. De eerste zojuist besproken vergadering heeft als
datum 28 juli 1668 en de volgende, in Zwolle gehouden, is gedateerd op 30 november 1677.  Hoewel de regels
heel broederijk onder elkaar staan, is er een tijdsverloop van 9 jaar tussen de beide vergaderingen. Is er dan in
die  tijd  niets  gebeurd?  
Er is juist heel veel gebeurd, er is namelijk oorlog geweest. 

Uit onze jeugd herinneren we ons, dat er in 1672 oorlog geweest is met 4 vijanden en dat er daarom gesproken
wordt van het "Rampjaar". Over de desolate toestand van ons land was er een spreuk "Het land reddeloos, de
regering  radeloos,  het  volk  redeloos".
Uiteindelijk leidde deze droeve toestand er toe, dat de 22-jarige Prins van Oranje weer aan het hoofd van het
leger kwam te staan en de functie van Stadhouder verkreeg. Hij mocht onder Gods zegen als redder van ons land
optreden. 

Wie dit niet meer weet, moet maar, zoals de geijkte uitdrukking zegt, "zijn schoolgeld weerom ophalen". De vier
vijanden waren Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen. Terwijl de grote mogendheden aanvallen deden op de
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westelijke provinciën, drongen de legers van de kleine staatjes het oosten binnen. Ze stonden onder het gezag
van bischoppen en wel die van Munster en Keulen, waarvan de eerste onder ons het meest bekend is geworden.
Hij heette Christoph Bernhard von Galen en wordt meestal "Barend van Galen" of ook wel "Bommen Berend"
genoemd.  Men vertelt van hem, dat hij in zijn jeugd door zijn moeder streng werd opgevoed, terwijl zijn vader
in de gevangenis zat. Zeker door medewerking van familie of vrienden, werd hij al kanunnik, toen hij 7 jaar oud
was en domcustos, toen hij 24 was. Hij was 44 jaar, toen hij als bisschop van Munster gekozen werd. 

Het lijkt vreemd, dat hij tot kerkelijke functies werd geroepen, terwijl hij geen geestelijke was. Hij heeft dan ook
11 jaar lang zijn rechten moeten verdedigen en slaagde er pas in, zijn zetel in de stad Munster te bezetten, toen
hij er voor gevochten had. In die oorlog heeft hij voor het eerst een nieuw soort brandbommen gebruikt, vandaar
de spotnaam "Bommen Berend". 

In 1665 was ons land ook al in oorlog betrokken geweest. Daarvan had de bisschop gebruik gemaakt, omdat hij
zo graag Borculo wilde bezetten, waarop hij rechten meende te hebben. Tegelijk wilde hij dan de bevolking weer
tot het Rooms-Katholieke geloof brengen. Deze veldtocht liep voor hem nogal smadelijk af. Wel hebben tijdens
deze tocht zijn soldaten Losser in brand gestoken en het kasteel te Almelo verwoest. Kennelijk heeft hij uit zijn
eigen mislukkingen wat geleerd en stelde zich voor, het in 1672 beter te doen. Hij viel weer aan in dezelfde
omgeving, trok toen westwaarts in de richting Deventer en verder naar Zwolle. 

Volgens oude kaarten kwam hij via Hattem en Elburg tot Hardewijk en van Zwolle noordwaarts tot Meppel,
Rouveen en Steenwijk. Een andere tocht ging naar het noorden, hij nam Coevorden in en sloeg het beleg voor
Groningen. Deze stad, met als verdediger de dappere Rabenhaupt, werd bevrijd op 28 augustus en Coevorden in
december van dat jaar. Men noemt wel eens "de man met de biezen bruggen" als bevrijder van Coevorden. Hij
heette Meindert van Thijnen. Vroeger kwam men in de schoolbiblliotheken wel eens een aardig boekje over hem
tegen. 

Ons land was dus na een goed jaar weer van de onderdrukker af, maar hij heeft een diep spoor van plunderingen
achtergelaten. Wij zouden geneigd zijn te denken, dat hij juist in deze omgeving niet veel kwaads gedaan zal
hebben,  maar op het bovengenoemde kaartje  wijzen enige korte pijlen juist  in onze richting en dat zal wel
betekenen,  dat  naar  die  buurten  soldaten  gestuurd  zijn.  
Deze  losse  troepen  hadden  de  vrije  hand  om  te  roven  en  te  plunderen,  waarvoor  ze  vaak  hun  vrouwen
meenamen. Zo vormden ze een ware plaag voor de verspreid wondende bevolking. 

Het "Rampjaar" bleek later niet gauw vergeten te zijn. Spotversjes zijn nog tot onze tijd bekend gebleven: 

"Beernken von Galen stak Losser in braand,  Jaag den schelm naar 't Munsterlaand".

In die tijd was het slaan van herinneringspenningen in de mode gekomen. Op één ervan staat:

"Doe Bommen Berend las voor Groningen de mis,  Sloeg men daarbinnen penningen tot zijn gedachtenis".

Wat de spotprenten betreft, deze beelden meestal de dubbelrol van Barend als bisschop en als soldaat uit. Hij
staat dan op een tekening, de ene helft in priesterkleren met de mijter en tabaard, de andere helft met helm en
kuras. 

Was Berend van Galen werkelijk zo'n bruut, als men uit spotverzen en tekeningen zou kunnen opmaken? Er zijn
historici, die dit in twijfel  trekken en wijzen op enkele goede karaktereigenschappen.  Hij  zou liever  de mis
bedienen in een kleine dorpskerk dan in een kathedraal,  liever  de parochie rondgaan om tot bekering op te
roepen dan zich met oorlogvoeren op te houden.  Maar dan toch altijd met de grondgedachte, dat hij het volk tot
de Rooms-Katholieke kerk wilde terugbrengen.  Heeft hij er door deze doelstelling aan meegewerkt, dat er in
Twente en omgeving nogal veel niet- Protestantse adel was en is? Tot in den Ham toe heeft men met deze
kerkelijke verschillen te maken gehad, hetgeen uit het vervolg van het markeboek zal blijken. 

De kennismaking met Barend van Galen en zijn krijgsverrichtingen rond het rampjaar 1672 is nodig geweest om
het vervolg van het markeboek beter te begrijpen. Immers in 1677 wordt de bespreking voortgezet van de zaak,
die in 1668 de gemoederen bezig hield. Of we nu die pauze van liefst 9 jaar alleen aan de oorlogshandelingen
moeten toeschrijven, laten we in het midden. Vanzelf komen we aan de verwikkelingen binnen de marke toe. 

Men  had  in  1668  vastgesteld,  dat  er  een  schuld  was  aan  de  erven  van  Burgemeester  Greve,  groot  329
Carolusguldens. Op 30 november zijn de verantwoordelijke personen uit den Ham aanwezig te Zwolle in het
"Hart  van  den  Wijngaert".  In  duidelijke  bewoordingen  staat  puntsgewijze  aangegeven,  wat  verhandeld  is
geworden.

1. Dr. Albert Greve, een zoon van de overleden Burgemeester, verzoekt nomine
matris, d.i. uit naam van zijn moeder, betaling van de gelden, die wijlen zijn vader
heeft voorgeschoten. Hierop antwoordt de deputatie uit den Ham, dat men zal trachten
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"een fons uijt te vinden", waaruit deze schuld betaald kan worden. Ze zullen thuis aan
de overige gerechtigden in de marke rapport uitbrengen. 

2. Een voorstel  om het  gemeenschappelijke  veen  tussen  den Ham, Linde  en
Beerse te verdelen, zal men verder niet behandelen, maar eerst dat veen nog eens " in
ogenschijn" nemen. 

3. De  rekening  van  wijlen  Burgemeester  Greve  wordt  mede  door  de
afgevaardigden uit den Ham nagezien. 

4. Met  de  meeste  zuinigheid!  moet  de  Weeme gerepareerd  worden,  waartoe
men  een  "overslag  van  kosten"  zal  maken  en  tevens  zal  regelen,  hoe  de  kosten
"promptelijck betaelt kunnen worden". 

5. Er moet een brug komen in de Hazelhorster Steege, waarover men dient te
gaan confereren met het kerspel-Ommen, om te zijner tijd samen een subsidie van
"Ridderschap en Steden" aan te vragen. 

6. Aan de schout zal  verzocht worden om te willen overleggen,  hoe men de
gelden zal betalen, die de laatste oorlog gekost hebben. 

7. Betreffende een zekere Asjes van den Mariënberg wordt geopperd, dat men
inzake een geschil over een omstreden veen zal moeten trachten, tot een minnelijke
schikking te komen. 

8. Aangaande het maken van eendekooien, welke de heer Grubbe begonnen is
te graven, wordt goedgevonden, dat men de situatie "ten bequaemer tijt" opnieuw in
ogenschijn zal nemen. 

9. Of  er  nog  enige  contributie  "ten  agteren"  is,  zal  men  opnieuw  te  berde
brengen. 

Ten slotte de volgende regels, die we in oude spelling overnemen: 

"Tot  Gecommitteerden  zijn  gestelt:  Een  Heer  uijt  de  Geestelijckheijt  der  Stadt  Zwolle,  de  Heer  Secretaris
Vriezen, d'oude Monsr. Berent van Delden. Een uijt het kerckdarp, neffens de Heer Marckenrigter". 

Op een vergadering,  die bijna twee jaar  later  in den Ham gehouden wordt,  zijn de heren uit  Zwolle en de
benoemde personen uit den Ham aanwezig. Nu wordt alles van de vorige vergadering nog eens grondig bekeken.
In  de eerste  plaats  natuurlijk  de vraag,  wanneer  mevrouw de Wedudwe Greve eindelijk eens haar  geld  zal
krijgen, maar ook alle overige punten, waarbij het opvalt, dat de Weeme nu spoedig een beurt zal krijgen, met de
vermelding,  dat  de  uiterste  zuinigheid  betracht  zal  worden.  Maar  ook,  dat  het  herstel  "bequaemelijck"  zal
geschieden, d w.z. op kundige wijze.  Er wordt nog een punt aan het agendum toegevoegd over het houden van
ganzen.  Een andere zaak is het repareren van de "kercktuijnen" (afrasteringen). Deze moeten binnen de tijd van
een maand behoorlijk opgeknapt zijn, anders krijgt men een boete van twee goudguldens. Misschien zal men
hierbij moeten denken aan de ruimte voor in de kerk, die in verschillende plaatsen nu nog wel de tuin wordt
genoemd. Meestal zegt men nu, doophek. Het doet wel vreemd aan, dat een dergelijke ruimte niet vanwege de
kerk  wordt  onderhouden,  maar  dat  men  een  plicht  oplegt  aan  de  kerkbezoekers.
Maar we hebben al eens gezien, dat de banken ook werden aangebacht door de kerkgangers,  dus zou dit in
dezelfde lijn liggen. Om bij deze aanduiding aan een tuin buiten te denken, is onwaarschijnlijk, daar men in dat
geval altijd van een "gaerden" spreekt. 

Het is nodig, nog even de aandacht te bepalen bij hetgeen in de laatste vergaderingen aan de orde is geweest. We
letten er dan op, dat er sprake is geweest van oorlog. Dit zou dan een aanwijzing zijn, dat ook onze omgeving
van  krijgsverrichtingen  te  lijden  heeft  gehad.  
Het is wel een open vraag, of er geld besteed is ter tegemoetkoming aan wensen van vijanden, dan wel tot
onderhoud van eigen krijgsvolk. De laatsten kunnen ook wel veeleisend geweest zijn! 

Een brug in de Hazelhorster Steege blijkt een belangrijke zaak te zijn. Men wil immers overleg plegen met de
marke Ommen en zich gezamenlijk tot een hogere instantie wenden. Mogelijk betreft het de voorloper van de
Groene-Jagers-brug,  want het  gaat  in elk geval  over een goede verbinding met Ommen. Vermoedelijk is er
voorheen in de Hammer Bevert alleen maar een doorwaadbare plaats geweest, waarop het woord "Steege" zou
kunnen wijzen. 

Het maken van eendekooien blijkt een zaak te zijn, die meer en meer onder de aandacht komt. Het zal bekend
zijn,  dat  men  hiervoor  smalle  grachten  moet  graven,  die  overdekt  worden  met  gaas  en  waarin  lokeenden
zwemmen. Wilde eenden, aangelokt door het gesnater van hun tamme soortgenoten, strijken aan het begin van
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de gracht  neer  en zwemmen al  verder,  tot  ze niet  bemerken,  dat  ze allang gevangen zijn,  want behalve de
bedekking  van  boven zijn  er  hier  en  daar  schuiven,  die  worden  neergelaten  door  personen,  die  achter  een
schutting opgesteld zijn. Men kan in het Eerder Achterbroek nog eens plassen aanwijzen, die nog overblijfselen
zijn van een verwilderde eendekooi.  Personen van adel begonnen soms met een dergelijk werk, deels om de
bevolking een nieuwe broodwinning te verschaffen, deels ook tot vulling van de eigen geldbuidel.  We hebben
gemerkt, dat de heer Grubbe met een dergelijk werk zou begonnen zijn en het lijkt erop, dat hij het niet heeft
beëindigd. Als jaar van zijn overlijden wordt 1680 genoemd en de laatste vergadering, die we vermeld hebben,
had als datum 2 october 1679. Mogelijk is hij toen al ziek geweest.  Dit brengt ons nogmaals op de gedachte, dat
we van de familie Grubbe eigenlijk iets meer moeten weten, omdat hun aanwezigheid en hun ongewenstheid
zeker voor de bevolking van belang geweest kunnen zijn. 

Inmiddels haasten we ons niet, dat deden onze voorvaderen blijkbaar ook niet. Na de vergadering van november
1677 wachtte men ruim twee jaar, hoewel de familie Greve te Zwolle toch geld moest hebben. Het ging alles wel
wat  op zijn "elf-en-dertigst",  waarvan  trouwens meer  hoge colleges  in  die tijd  verstand  hadden.  Anderzijds
verbaast het ons, dat men zulke grote afstanden aflegde. Eén der vergaderingen is toch te Zwolle gehouden en
binnenkort  komt er een vergadering te Dalfsen.  Ook zonder moderne sleeën wist met toch wel afstanden te
overbruggen. Zelfs vóór er een brug in de Hazelhorster Steege lag! 

Het wordt nu beslist tijd om eens kennis te maken met de familie Grubbe. Dit zal tot beter begrip dienen van de
zaken in den Ham. Deze adelijke familie woonde op het landhuis Herinckhave bij Tubbergen. Eén der zoons,
Herman Goossen Grubbe, trouwde met Sophia van Besten. Dat is geen onbekende naam, zij was dan ook een
zuster  van  de  Markenrigter  Geerlig  van  Besten,  die  Mennigshave  bewoonde  en  er  de  eigenaar  van  was.  
Nu gaat  het in het verhaal  over den Ham niet om dit echtpaar,  maar de naamgenoot,  die we al eens in het
markeboek vermeld vonden, was hun zoon Herman Jan. 

Toch moeten we ons eerst even bezig houden met de ouders, die het Huis Herinckhave bewoonden. In 1651
vinden  we  Sophia  in  een  proces  gewikkeld  met  haar  man.  Zij  beklaagt  zich,  dat  Herman  Goossen  zijn
huwelijksbeloften niet is nagekomen en de kinderen "in de Paepsche religie zoekt te educeren". Nu begrijpen we
iets van de aversie in den Ham tegen de familie Grubbe, want deze was Rooms-Katholiek. Maar er is nog meer.
Herman Goossen Grubbe was Generaal in dienst van Barend van Galen en dus in staatkundig opzicht een vijand.
Er wordt nog iets eigenaardigs bij verteld: bisschop Barend zou een dam in de Vecht gelegd hebben in de buurt
van den Ham, maar velen van zijn volgelingen zouden wegens een doorbraak zijn omgekomen en ook Generaal
Grubbe  zou  in  levensgevaar  geweest  zijn.
Het vreemde van het  verhaal  is, dat de Vecht nu niet bepaald vlak bij den Ham stroomt, maar men kan de
dichtsbijzijnde plek bedoelen. 

De familie Grubbe was door de verwantschap met de Van Besten's sterk bij den Ham betrokken en Herman
Goossen beschouwde zich als erfgenaam van de Havezathe, zodat hij zich te eniger tijd "Heer van Herinckhave
en Mennigeshave" liet noemen, hoewel hij zelf niet op het huis gewoond heeft. 

Er  is  nog  iets  bekend:  Sophia  is  naderhand  overleden  en  haar  man hertrouwde  met  Margaretha  Lhoen  uit
Enschede, een afstammelinge van een verarmd adelijk geslacht. Over haar gaat het volgende verhaal: Zij bracht
een zilveren beker naar de Bank van Lening, meestal de "lommerd" genoemd. Een lommerd is een zaak waart
men kostbare voorwerpen bracht, waarvoor men enig geld beurde, waarna men in later tijden zijn bezittingen
tegen betaling weer terug kon krijgen. 

Tijdens de oorlog van 1665 werd Enschede bezet en de bank geplunderd, waardoor de kostbare beker verdween.
Toen de vijand was afgetrokken, kon de beheerder, iemand van Joodse afkomst, de beker niet meer teruggeven.
Margaretha vroeg toen om de geldswaarde, die volgens haar heel hoog was, terugbetaald te krijgen, maar dit
meende de man niet te kunnen doen, omdat de werkelijke waarde volgens hem lager was. Margaretha deed hem
toen een proces aan, maar over de afloop daarvan is niets bekend. Het verhaal werpt overigens wel een duidelijk
licht op de toestanden onder de adel in verwarde tijden. 

Blijkens het markeboek weet men daar in den Ham ook wel het een en ander van, zodat men de familie Grubbe
in het beheer van gelden ook al niet vertrouwt, hetgeen binnenkort blijken zal. Intussen doet de familie pogingen
om althans iemand van de hunnen op het Huis Mennigeshave gevestigd te krijgen. De zoon van Herman Jan is
blijkbaar door zijn moeder Sophia Protestants opgevoed.  In 1660 wordt hij geadmitteerd ten Landdage van
Overijssel. Dat betekent, dat hij tussen de adel wordt toegelaten als bezitter van een Havezathe, in dit geval van
Mennigshave. 

Een Rooms-Katholiek edelman kwam daarvoor niet in aanmerking,  ook zijn vader op Herinckhave niet. De
edelen uit Twenthe, voorzover niet-Protestant, waren geen leden van de Ridderschap Overijssel. Met de toelating
van Herman Jan is het  dus in orde gekomen,  evenwel blijft  het  Huis tot 1667, het sterfjaar  van de Zwolse
burgemeester, onbewoond. 
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Nu zijn felste  tegenstander er  niet  meer is,  durft  Herman Jan zijn gang te gaan.  Of en hoe hij  zichzelf als
Markenrichter heeft aangediend, blijkt niet, immers volgt al gauw de periode, waarin het markeboek gesloten
blijft. Op de latere vergaderingen, die in het boek beschreven zijn, is hij niet aanwezig, misschien wegens ziekte,
en in 1680 is hij gestorven. 

Hij is vermoedelijk niet oud geworden. Hoewel telkens wel over de Markenrigter gerept wordt, is in het boek de
naam er nooit bijgevoegd. Hij zal ook in zijn laatste levensjaren niet bemind zijn geweest, evenals zijn vrouw
Elisabeth van Laer. Voortaan zal zij onder de naam "Vrouw Grubbe" wel in het markeboek voorkomen, want
ook na 1680 is men van de familie nog niet af. 

Intussen  naderde  de  Markenschrijver  een  "mijlpaal":  het  boek  raakt  vol.  Voor  hij  een  nieuw exemplaar  in
gebruik neemt, vindt hij nog net gelegenheid om de voornaamste punten te noteren in het oude boek.  Op 2
september 1680 zijn de markegenoten bijeen in de Hammer kerk en verkiezen met eenparigheid van stemmen
een nieuwe Markenrigter: luitenant-Stadhouder Jacobus Vriese. Deze moet op het "Sliekhuus" gewoond hebben,
het bekende huis, nu meestal aangeduid met de naam "Slieks". We herinneren ons, dat dit huis ook wel genoemd
is  in  verband  met  de  plaats,  waar  het  kasteel  Azoelen  gelegen  heeft.  
Het blijkt nu, dat het Sliekhuus in 1680 nog wel enige betekenis heeft. Het kan dus uit de resten van Azoelen
opgebouwd zijn. 

De laatste ruimte in het eerste boek wordt nog gauw gewijd aan (hoe kan het anders?) de Weeme. En doorspekt
met  veel  vreemde  woorden  wordt  verder  neergeschreven:  
"Is  goetgevonden  dat  de  reecke  van  de adminstratie  van  wijlen  de  heer  Grubbe als  Markenrigter  in  twee
distincte en gesepareerde reecke zal geschieden, waervan de eerste van den accijs in drie weecken en die ander
van zijn geheele administratie in drie maanden nae expiratie van de Ses truijrweken sal moeten gedaan worden".

In hedendaags Nederlands overgebracht:  Men zal zo spoedig mogelijk met Vrouwe de Weduwe Grubbe gaan
onderhandelen, maar daarvoor eerst zes treurweken in acht nemen. Merkwaardig genoeg weet men nu ineens
heel goed, dat Jonker Grubbe Markenrigter geweest is, maar hij heeft ook in die functie geld geïnd, dat de marke
terug moet hebben. Het was net andersom als met de Zwolse Burgemeester, die geld had voorgeschoten, deze
Markenrigter had geld gebeurd, dat nog niet was afgerekend. 

Nu volgen nog een aantal namen van hen die op 2 september 1680 aanwezig waren in de Hammer kerk, en als
enkele personen met name genoemd zijn,  wordt er aan toegevoegd:  "alle offde meeste ingezetenen van den
Ham". 

Het boek wordt gesloten, maar blijft naderhand gelukkig niet onder stof der eeuwen bedolven en het tweede
Markeboek wordt met het schrijven van prachtige krulletters begonnen. Het nieuwe boek is geopend en ligt klaar
om  door  markenschrijver  Holt  gebruikt  te  worden.  
De eerste  vergadering  is  niet  gedateerd,  maar  zal  in  1680 gehouden  zijn.  Enige  personen  uit  het  Hammer
kerkdorp zijn aanwezig. Men begint met vast te stellen, dat de Heer Herman Jan Grubbe, gewezen markerigter,
is overleden. Het bericht geeft dus een herhaling van hetgeen onderaan in het eerste boek gemeld werd.  Ook de
benoeming van Mr. Jacob Vrieze wordt herhaald. Hij is deze keer zelf nog geen voorzitter, dit baantje wordt
waargenomen  door  zijn  schoonzoon  Everhard  Marienburg,  die  hem  later  ook  zal  opvolgen.  
Personen,  die  in  de  vergaderingen  moeten  assisteren,  worden  genoemd,  c.a.  afgevaardigden  van  de
Geestelijkheid  in  de stad  Zwolle.  Als  nieuwe gecommiteerde  wordt  er  aan toegevoegd  Berent  van Delden,
wegens de weduwe ds. Moerkerken, zijn schoonmoeder. Een Hammer predikant van die naam wordt nergens
genoemd;  hetgeen  in  de  laatste  tijd  door  ons  besproken  wordt,  valt  binnen  de  ambtsperiode  van  ds.
Lindenhovius, die hier achtendertig jaar gestaan heeft. Mogelijk is de familie Moerkerken op een andere wijze
bij de marke betrokken. 

Van  hetgeen  op  de  vergadering  genotuleerd  is,  geven  we  een  gedeelte  weer  in  oude  spelling:  
"Aen de Markenrigter gerecommandeert die continuatie van de reparatie van de Weeme, en dat hij daertoe bij
provisie sal imploijeren die openstaande restanten van wijnen, brandewijn en toeback, waerop hij versogt word,
alsook andere verpagtede accijsen exactelijk te informeren ende specialijk, of er van de veele van de verpagtede
accijsen sowel van tapbieren, uijtslag van wijnen, brandewijn en toeback aen wijlen de Heer Grubbe mag wezen
betaelt, om door deszelfs weduwe te doen verreekenen". 

Dit is nu een staaltje van de manier, waarop in die dagen officiële stukken opgesteld worden. Al meer komt het
Frans in de mode en uit die taal in het Nederlands ingedrongen woorden. Het geheel is een teken van opdringend
verval.  Als  men  het  oog  op  Frankrijk  gericht  houdt,  betekent  dat  niet  alleen  vriendschap  in  politieke
verhoudingen, maar zeker ook belangstelling voor wufte Franse zeden, zoals onze oude geschiedenisboekjes dat
al met het voorbeeld van de handel in dure tulpenbollen illustreerden. 

En nu de betekenis van het stuk: continueren is "voortzetten" en imploijeren is "gebruiken". Men leest er dus uit,
dat de reparatie van de Weeme zal voortgezet worden en dat men geld zoekt te halen bij Vrouw Grubben, die
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nog wel heel wat in huis zal hebben, dat aan haar man door dezen en genen is betaald.  Men neemt kennelijk wel,
zoals eerder vermeld is, de zes treurweken in acht, maar men heeft toch haast om de zaak te doen voortgaan.
Dit spreekt niet van vertrouwen in de jonge weduwe. Bovendien zijn er van andere zijde dan van het markeboek
gegevens, die inhouden, dat zij en haar man, mogelijk ook haar familieleden, in geldzaken vrij onbetrouwbaar
genoemd kunnen worden. De wijze mannen uit de marke rekenen er in de eerste plaats op, dat er accijnzen en
dergelijke  gelden  bij  de  overleden  markerigter  betaald  zijn  en  verder  mogelijk  ook nog  de  opbrengst  van
verkochte  hoekjes  land.  De  zes  treurweken  zijn  misschien  juist  voorbij,  als  men verlangt,  dat  de  weduwe
nauwkeurige opgave van alle geldzaken binnen drie maanden doet. Daar kan Seine Elisabeth Grubbe-van Laer
het mee doen. En het zal niet het enige zijn, waarover zij het hoofd moet breken. Haar naam komt ook in andere
stukken voor, daar ze soms in processen is gewikkeld. Wel wordt ze dan nauwkeuring "Welgeboren Vrouwe"
genoemd, en bezigt men het Franse woord Douarière voor "wedudwe (van adellijke afkomst)", maar dat doet er
niets  van  af,  dat  ze  in  netelige  geldkwesties  is  gewikkeld,  waarin  soms  ook  haar  familie  betrokken  is.  
Haar broer woont op Huis Hoenlo in de omgeving van Olst. Of dit het ouderlijk huis van de familie Van Laer is,
blijkt niet. 

In  een  vroeger  artikel  hebben  we al  eens  het  vuurstedenregister  van  1683 genoemd.  Daaruit  blijkt,  dat  de
weduwe Grubbe op het Huis "Mennigeshave" vijf schoorstenen heeft aangegeven, maar er is bij geschreven, dat
er in een bakkamertje eigenlijk nog één had moeten zijn, doch men kon geen stookplaats vinden. Wel stond
ergens een kist, waarvan gezegd werd, dat deze niet opzij gezet kon worden. Voor een "Welgeboren Vrouwe"
zijn het geen hoogstaande middelen, om door het wegmoffelen van een schoorsteen f 1,00 "belastingaftrek" te
krijgen. 

In de markevergadering blijft men in afwachting van de gelden en verkoopt inmiddels een perceel groenland bij
het  "Neversel"  aan de reeds genoemde Berent  van Delden.  Aan de Markenrigter  worden enkele opdrachten
gegeven. Hij zal toezicht houden op het onderhoud der beken, ook op het onbehoorlijk, "ganse weijden". Hij
moet  de  schapen tellen  en zorgen,  dat  deze  buiten  de groenlanden  blijven,  dus niet  van de  hei  afdwalen.  
Een volle gewaarde mag 96 schapen op de hei laten grazen, een halve gewaarde 48 en een kwart gewaarde 24. 

Men mag verwachten, dat er nu gauw weer een vergadering komt, maar het duurt wel langer dan een jaar, eer er
weer een bijeemkomst vermeld wordt. Van dit getreuzel begrijpt men eigenlijk niets. Er is toch haast bij om de
geldzaken op orde te krijgen? 

Wel is  het  nu een korte vergadering ter regeling van een holtsprake.  Deze wordt  dan ook op 20 mei 1682
gehouden in de kerk van den Ham. Niet alleen de hoge heren, maar ook de ingezetenen van den Ham zijn op
deze  bijeenkomst  aanwezig.
Men begint  met het  "vertoonen van de grootheijd van 's Carspels schulden, so wel uijt  den hoofde van de
generale reekeninge van 19 december 1680 als van reparatie van de Weeme en andere". Er valt meteen een
besluit om de geldzaken wat rooskleuriger te krijgen. Het enige middel is: "eenige percelen uijt de Marke daer
toe  uijt  te  baeken  en  te  verkoopen".
Vervolgens staat er te lezen: "Ende is varder de Markenrigter gerecommandeert en gelastet die Vrouwe Weduwe
Grubbe door gebruijkelijke middelen van regte tot het doen overleveren van haar Zaliger mans bewint van
ontfang en uijtgave te holden". Ze zijn dus met de Vrouwe op Mennigeshave nog niet klaar. 

Na enige uitweidingen over schapen en koeien komen de geldzaken opnieuw ter tafel. Misschien hebben de vele
aanwezigen opmerkingen gemaakt en nu volgt  er dan ook: "De Heeren Erffgenamen vinden nootsakelijk en
recomanderen  die Markenrigter  ernstelijck dat  hij  so veel  doenlijk  sal  informeren en bevragen wat landen
geduirende het Markenrigterschap van wijlen de Heer Hannen Jan Grubbe uijt die gemeene marke zijn verkoft,
aangegraven, voor wat prijs, en ofdeselve betaelt zijn en aan wien". Men proeft hieruit de neerslag van hetgeen
geopperd wordt in het onderling verkeer en van wat men bij het knappend of rokend haardvuur in de lange
winteravonden verhandeld heeft. En men zal zeker nog voor tien winters stof tot praten hebben! 

Na  de  holtsprake  van  20  mei  1682  komt  er  werk  aan  de  winkel.  Aan  de  Markenrichter  en  zijn  naaste
medewerkers is opgedragen, op verschillende dingen goed toezicht te houden. Ook is er sprake van verkopingen
en verpachtingen, die moeten meehelpen om de lege kas weer enigermate bij te vullen. Het pleit voor de leiding
in de marke, dat men eerst heel zorgvuldig de voorwaarden voor verkoping van de landerijen vaststelt. Het is een
dorre  opsomming  van  plichten  en  rechten,  maar  alles  zit  goed  in  elkaar.  
Het stuk begint met vast te stellen, dat men de geldswaarde zal uitdrukken in goudguldens, elk 28 stuivers waard.
Allerlei  kleinigheden zijn  verder  omschreven,  waaruit  we één  bijzonderheid  oppikken:  Het  armengeld  moet
binnen 8 dagen aan de Elemosiniers van den Ham betaald worden. Deze benaming, waarmee allicht de diakenen
aangeduid worden, lijkt wel op de nu nog gebruikelijke titel "aalmoezenier". 

De  verkopingen  hebben  kennelijk  in  de  zomer  plaats.  Men  moet  de  helft  van  de  kooppenningen  op
"naastkomstig Martini"  storten,  dit  is  op 11 november  van hetzelfde  jaar  en de  andere  helft  in  de  daaraan
volgende meimaand, maar van dit tweede deel moet "interesse" (rente) betaald worden. Wie dadelijk alles in
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november wil betalen, heeft een buitenkansje: hij "sal sig van 't halve jaar interesse ontlasten".  Dat spreekt
anders nogal vanzelf! 

En dan vangen meteen de verkopingen aan. De lange lijst van ontvangen bedragen en te betalen rekeningen
zullen  we  niet  op  de  voet  volgen.  Wel  is  te  vermelden,  dat  er  aan  het  eind  staat:  
"Summa totalis der verfkofte landerijen F 799 - 5 - 6".  Dus heeft men toch nog bijna 800 gulden inkomsten. Zo
nu  en  dan  wordt  wel  eens  een  "ware"  verlegd  op  een  ander  perceel.  Dat  zal  zeker  in  verband  staan  met
verhuizingen van en naar het kerkdorp. Ook wordt enkele malen een "waschwaere"overgedragen. We herinneren
ons uit oude boekjes wel de schrijfwijze "wasch" met "sch" maar deze gold niet voor woorden als "bijenwas". In
een 100 jaar oud woordenboek staat al bijenwas. Maar men heeft vroeger toch dit woord kennelijk ook met "sch"
geschreven en dan zullen de bij de overdracht betrokken personen dus iemkers geweest zijn. Ook bijen maken
gebruik van de gemeenschappelijke grond, vooral wanneer de korven 's zomers naar de hei gebracht worden. Op
4 september 1682 wordt er zo'n waschwaere gelegd op het "Jan Egbert Bakkershuis" en één van de toezicht
houdende keurnoten is ds. F. Lindenhovius.  Vermeldenswaard is in dit verband, dat bijenwas als betaalmiddel
gebruikt werd. Nog in het begin van onze eeuw is het voorgekomen, dat men bij een verbouwing op een zolder
kluiten bijenwas vond. Deze werden indertijd aanvaard, vooral door winkeliers, die er kaarsen van lieten maken
of misschien zelf maakten. Betaling in natura kwam immers destijds veel voor. Moeders, die in de winkel niets
"aan de latte" wilden laten opschrijven, lieten hun kinderen opletten, of er soms een kip kakelde, waarna het kind
met een warm ei naar de winkel werd gestuurd om suiker of zout te halen. 

We  gaan  verder  met  het  markeboek.  Nu  komen  we  iets  nieuws  tegen:
Voorwaarden  voor  verpachtingen  van  Veenakkers  in  de  Hammer  en  Linder  Marke.  Ook  daarvoor  gelden
wijdlopige bepalingen, vooral met betrekking tot de tochtsloten. Elke akker moet ruim 25 voeten breed zijn en
hoogstens  200  roeden  lang.  
Er  wordt  een  groot  werk  opgezet,  bestaande  uit  graven  van  sloten,  turf  uithakken  en  daarna  de  dalgrond
bezaaien. Een gezworen landmeter komt er aan te pas. Men rekent er op, dit plan in 8 jaar uit te voeren en wel
van  mei  1683 tot  Martini  1690.  Als  we nu een kaart  van  den Ham bekijken,  zien  we nog de  vele rechte,
evenwijdig lopende sloten, die in die tijd moeten zijn ontstaan, evenals de daarlangs lopende wegen. Dit is dus
een heel andere manier van werken dan voordien, toen men maar stukken veen uitgroef, zoals het uitkwam en er
voortdurend toezicht nodig was op het "onbehoorlijk turffgraven"  We moeten er ook op letten, dat er geen grond
verkocht werd, maar dat er sprake is van verpachtingen. Na de bedoelde acht8 jaren is de grond weer onderdeel
van de gemeenschappelijke marke. 

We kunnen ons enigszins verbazen over de grootscheepse plannen, maar dan moeten we bedenken, dat er in de
andere oostelijke provinciën ook iets plaats heeft  op het gebied van de turfgraverij.  Het spreekt vanzelf, dat
veengrond te eniger tijd uitgegraven is en men andere terreinen zoekt. De stad Groningen is in dezen actief. Men
heeft het oog gericht op de grote onontgonnen gebieden, waar nu plaatsen als Veendam en Wildervank liggen.
Ook  wordt  vanuit  de  stad  Groningen  in  zuid-oostelijke  richting  het  Stadskanaal  gegraven.  
Maar nu zijn de Drenten op hun hoede. De Groningers worden weggejaagd en hun turfhopen in brand gestoken.
Een lang vers begint met de volgende regels:

Als wij zestienhonderd schreven,
Vier en vijftig daar beneven,
In augustus twintig een,
Isser groot gevegt verschenen.

Wij zijn nu in het markeboek bezig met de tijd kort na 1654 en merken op, dat het Drents-Gronings "gevegt" in
die tijd heeft plaats gehad. De Groningers gingen door met hun plannen en zorgden voor de aanleg van vele
kanalen en ze zijn de andere provinciën voorgegaan in het ontginnen van de veenstreken.  Het gedicht heeft
uiteindelijk een gelukkig slot:  

Wilt nu wederzijds verblijden,
Dat hier in dit heftig strijden
Naar dien men zo heeft gedreigd,
Niemand is in slaap geweigd,
En van 't helse lood geschonden
En naa 't duister graf gezonden.

Zo'n grote ruzie om een paar turven! Het lijkt ons nu vreemd toe. Maar vergeten we niet, dat in die tijd een
Hollandse turf een plaats kreeg in een museum te Bazel. Zo zeldzaam vond men in andere landen dit Nederlands
product! 

De marke den Ham, toch altijd om geld verlegen, zal zich heus wel op de hoogte gesteld hebben van de gang van
zaken in het veenkoloniale gebied. In deze tijd wordt dan ook de grondslag gelegd van het nu zo welvarende
Vroomshoop, al zal men pas na anderhalve eeuw over een gevestigd dorp kunnen spreken.
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De Markenrichter heeft het ook druk met deze nieuwe plannen. Maar hij komt er niet met lege handen af. Het
volgende besluit valt:

Ende aan den markenrigter voor sijn groote moeiten ent registreren van deese verpagtingen, van jeder acker
twee schepel goede boekweijte, het eene schepel voor of op Martini 1683 en het ander voor of op Martini 1684,
in 't kerkdorp van den Ham te leveren daar hij sulx ordonneeren sal.

Men verwacht dus wel spoedig opbrengst van het ingezaaide land! 

Het is nogal eens nodig geweest, aan te dringen op een veelvuldiger samenroepen van holtspraken, zo mogelijk
eens per twee jaar. Ditmaal is het bijzonder gauw, dat men weer bijeen komt sinds de holtspraken van mei 1682.
Op 15 december van hetzelfde jaar houdt men een dergelijke vergadering in de kerk te Dalfsen. Het is ons niet
recht duidelijk, waarom men een tijd geleden in Zwolle en nu weer in Dalfsen vergadert. Het is toch echt wel een
holt-sprake  van de marke den Ham. Markenrichter  Vrieze  "rapporteert  omstandiglijk  die grootheijd  van 's
Carspels schulden". Dat heeft hij al vaker gedaan, maar ditmaal kan hij er aan toevoegen, dat men waarschijnlijk
wel enige plannen kan uitwerken om "tot verligtinge desselve in korte tijd te geraken". 

Men begint  nu allereerst  te spreken over de buurtschap Meer,  die  niet  tot  de marke den Ham, maar tot  de
Dammarke van Hellendoom behoort. Er zijn voordien ook wel gelegenheden geweest,  waarbij men zich die
buurtschap herinnerde, als er een partner in het betalen gezocht werd. Hebben ze indertijd niet aan de nieuwe
preekstoel meebetaald, omdat ze kerkelijk wel tot den Ham behoren? Nu komt de leiding van de marke met een
plan op de proppen, waarin ze ook van Meer een aandeel verwacht. 

Het grote nieuws is echter het plan van de veenlanden. Van nu aan wordt het woord "veenslagen" gebruikt. Het
zijn lange, evenwijdig lopende akkers, zoals men die ook in het westen van de marke vindt, waar de benamingen
"slagen" en "lange slagen" voorkomen. 

Het wordt nog eens goed uiteengezet, hoe het acht-jarig plan er uitziet. Het moet ieder duidelijk zijn, dat het een
verpachting betreft. Men kan als pachter de turf uitgraven, het land bezaaien en profiteren van de eerste oogsten,
onder andere van boekweit, maar na afloop van de gestelde termijn zullen "die sekere Veenslagen wederom
eijgen ende ten besten van de gemeene marke zijn en blijven". Er wordt nog aan toegevoegd, dat de buurtschap
Beerze met deze plannen sympathiseert. Dus besluit men, de buren naar verhouding van hun rechten in het veen
tot de ontginning toe te laten. 

Nu komt er  een belangrijk  punt.  Het  blijkt,  dat  de Drost  van Salland een  wijze raad gegeven heeft  in een
moeilijke zaak. Hij acht het namelijk goed, aan te sturen op een minnelijke schikking tussen marke den Ham en
de Vrouwe Weduwe Grubbe tot Mennigeshave. De Markenschrijver brengt al zijn verfranste woorden bij elkaar
om uit te leggen, wat er besproken wordt. Het gaat natuurlijk over de afrekeningen van de gelden uit "haar
Zaliger  Mans  bewint".  
Het blijkt, dat meer hoge heren zich voor deze zaak interesseren. Op het Huis Archem woont de Rechter Thomas
van Muijden en deze heeft een familielid Dr. Jan van Muijden. De Rechter is tevens schout in het Schoutambt
Ommen en den Ham. Hij heeft  dus iets met de zaak te maken. De ander fungeert  als bemiddelaar en heeft
vernomen, dat de Vrouwe Weduwe Grubbe geen moeilijkheden in de weg zal leggen. Daarom komt men tot het
voorstel om een onpartijdige commissie in te stellen. Men verzoekt meteen de aanwezige afgevaardigden van de
Stad Zwolle aan hun opdrachtgevers door te geven, dat de Drost van Salland zelf bezig is zich met de zaak te
bemoeien. Men is daar zeker een beetje trots op en de Markenschrijver besluit dan ook zijn mooie zinnen met het
volgende: 

is naer deliberation goet-gevonden, die oblatie van die saeke te compromitteren, vooralsnog af te seggen, maar
indien  de  Heer  Landdrost  van  Zalland  zijn  persoon  en  mediatie  ten  fine  van  accomodement  beliefde  te
interponeren, dat sulx die Erffgenamen van den Ham aengenaem soude wezen, ende opdat sulx te commoderen
met minder embarras en kosten mach geschieden, dat de Heer Landdrost van Zalland soude kunnen worden
versogt, daer toe tijd en plaetse den Markenrigter neffens gecommiteerden en die Vrouwe Weduwe Grubbe te
willen praefixeren.

Met of zonder woordenboek kan men wel enigszins uit de betekenis van deze woorden komen. De marke mag
dankbaar  zijn,  dat  hooggeplaatste  personen  zich  het  lot  van  de  jonge  weduwe  en  ook  van  de  marke  zelf
aantrekken. En de Vrouwe van Meniggeshave heeft tenminste enkele beschermers. 

Het zal evenwel nog een poosje aanhouden, eer de zaak geheel  opgelost is. Op 30 mei 1684 wordt er weer
vergadert. Hier wordt het overlijden van Markenrichter Mr. Jacob Vriese vermeld en in diens plaats gekozen zijn
schoonzoon Capitein Everhardt Mariënburgh. Van de kwestie met de Weduwe Grubbe wordt aangetekend, dat
de nieuwe Markenrichter in de commissie de plaats van de vorige zal innemen. Er wordt ook een mededeling
gedaan over de "agterstand" in de jaren 1675 -1681 en voorgeschreven, dat ieder zijn pachtpenningen zal hebben
te betalen of zijn kwitantie moet tonen.  Dit zal wel iets te maken hebben met het werk der commissie, die bezig
is  de  financiën  van  wijlen  de  heer  Grubbe  te  onderzoeken.  Er  moeten  nog  1059  guldens  en  10  stuivers
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binnenkomen. Men gaat er dus van uit, dat de grote schulden ontstaan zijn door achterstallige betalingen en dan
zou van dit geld niets in de zak van de heer Grubbe zijn terechtgekomen en zou men hem dus alleen grote
slordigheid kunnen verwijten. Hiervan zou de gezondheidstoestand ook nog de oorzaak kunnen zijn geweest. 

Dan is er nog de bepaling, dat "het geene mag komen te kort te schieten over het gemeene sal worden uijtgezett",
wat dus betekent, dat de markegenoten met elkaar het ontbrekende zullen bijbetalen, waardoor het nooit publiek
zal worden, wie eigenlijk in gebreke gebleven is. Er wordt nog aan toegevoegd "en sal den Executeur Gerrit
Voogt uijt deze te bevorderen accijs worden voldaan ad. 45 Carolus guldens en 13 stuiver ingevalle het accoord
met  die Vrouw Weduwe Grubbe hier  boven vermeld  wordt  getroffen".  Uit  dit  laatste  zinnetje  blijkt,  dat  de
commissie onder leiding van de Landrost vordert in pogingen om een uitweg uit de moeilijkheden te vinden. 

In afwachting daarvan werpen de "Erffgenamen" zich met moed op het volgende agendapunt: het onderhoud van
Larinks Stege, als mede den dijk so voor Willem Harms huijs heengaat, als ook Hartgers Steeg," welk onderhoud
door de Gemeente "sonder prejudicie van jemant" zal gebeuren. 

De  Markenschrijver  vindt  nog  een  hoekje  in  de  marge  van  de  laatste  bladzijde  en  schrijft  daarop:  "de
markerigter moet present wesen bij de Reekienge van de karkmeesters. Elk sal sijn waer an de Markerigter
brengen". 

Het  aantal  taalfouten  heeft  hiermee  wel  een  hoogtepunt  bereikt.  Of  is  het  zinnetje  later  door  een  ander
bijgeschreven? 

In oude archieven kan men soms aardige dingen tegenkomen, die de kennis van de marke den Ham verdiepen.
Als voorbeeld het volgende: In 1676, dat was dus vier jaar voor het overlijden van Markenrichter Grubbe, is een
register  van  Havezathe  opgesteld.  Van  het  Huis  Mennigeshave  staat  vermeld:  "Het  huisgezin  van  den
Markenrigter Grubbe bestaat uit de HoogEdelgeb. Heer Grubbe, zijn Edelgeb. huisvrouw, drie kinderen onder de
zestig  jaren,  twee  dienstbo-  den  boven  de  zestig  jaren  en  drie  dienstboden  onder  de  zestig  jaren".
Dit zal wel het gezin met het inwonend personeel zijn. 

Uit doopboeken die vanaf 1700 te raadplegen zijn, verneemt men, dat er op de bouwhuizen ook nog gehuwd
personeel  woonde,  want  zo  nu  en  dan  wordt  een  kind  gedoopt,  waarvan  de  ouders  een  bouwhuis  van  de
havezathe bewonen.  Uit een andere bron vernemen we iets naders over de samenstelling van het gezin. Er was
een  zoon Herman Geerlig  Grubbe,  een  dochter  Judith  Elisabeth  Grubbe  en  een  dochter  Margarita  Arnolds
Grubbe.
Van de zoon staat vermeld, dat hij "Vaandrig in het Velt" was. In die tijd voerde Nederland samen met Engeland
de Negenjarig oorlog tegen Frankrijk. Deze strijd werd uigevochten zo ongeveer in het tegenwoordige België en
heeft tenslotte wel medegewerkt dat Frankrijk in de internationale politiek een toontje lager moest zingen. Maar
er werd gevochten met wisselend succes.  De stad Namen werd door de Fransen ingenomen en later, mede dank
zij de bekwaamheid van de Nederlandse vestingbouwkundige Menno van Coehoorn, weer heroverd. In één der
gevechten  is  de  jonge  vaandrig  Grubbe  gesneuveld.  Dit  was  in  1695.  
Van de dochters is Judith in 1734 op de leeftijd van 64 jaar overleden. De jongste Margarita was nog maar 5 jaar,
toen haar vader stierf, en is zelf heel oud geworden. Ze is getrouwd met een zekere Tullius en in 1769 op de
leeftijd  van  94  jaar  overleden.
De moeder zelf heeft geleefd tot 1704 en is dus 24 jaar weduwe geweest. En wat heeft ze in die tijd beleefd! Het
geschil over geld van de marke is dan wel opgelost, maar hoeveel zorgen bleven er over. 

Hiervan volgt een voorbeeld: We herinneren ons moeder Sophia Grubbe van Besten, die al eens een geschil met
haar  man  had  over  de  opvoeding  van  de  kinderen  in  het  Protestantse  geloof.  Deze  Sophia  heeft  een
boedelscheiding  tot  stand  laten  brengen  ten  behoeve  van  haar  kinderen.  
Eén der zoons, Geerlig Daniël, had namelijk geen normale geestvermogens en dus werd er een stuk opgesteld,
mede door  de  andere  kinderen  ondertekend,  waarin  werd  vastgelegd,  dat  Geerlig  Daniël  de inkomsten zou
krijgen van de Erve Wijfferding te Raalte. De Hammer Markenrichter was één van de andere kinderen en na
diens overlijden moest de Vrouwe van Mennigshave voor de afwerking van de financiële verplichtingen ten
aanzien  van  haar  zwager  zorgen.  
Maar uit een ander stuk blijkt, dat er aan die zorg nogal het  een en ander ontbrak. De Schout Thomas van
Muijden uit Ommen heeft daarin verklaard, dat zij haar verplichtingen met betrekking tot de "innocente" zwager
moest nakomen. Dit stuk dateert van 1688. 

In 1691 wordt een accoord gesloten tussen Vrouwe Grubbe en haar broer Gerhard van Laer te Hoenlo. Ze had
namelijk ook moeilijkheden in de familiekring. In dit stuk wordt een schuld genoemd van 7900 Carolus-guldens,
een hoog bedrag voor die tijd. Seina Elisabeth Grubbe van Laer doet dan afstand van allerlei rechten. In 1696
wordt de boedel door crediteuren "gedistraheerd"; dat wil zeggen verkocht. Ze zal in die tijd vermoedelijk wel
van Mennigeshave vertrokken zijn.  Welk een leven vol moeite en verdriet, ook al bewoonde ze de voornaamste
Havezathe. Het is mogelijk, dat ze aan veel zorgen zelf schuld had, maar toch mogen we wel met gevoelens van
barmhartigheid  denken  aan  deze  vrouw,  die  tijdens  een  weduwschap  van  24  jaren  en  wie  weet,  hoe  lang
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daarvoor,  niets  dan  zorgen  en  ellende  gekend  heeft.  
Maar het is niet teveel gezegd, dat men wel tien winters lang stof tot praten gehad zal hebben. 

En nu heeft de marke dan te maken met Markenrichter Capitein Everhard Mariënburgh, die zijn schoonvader
Jacob Vrieze is opgevolgd. Dit lijkt wel iets op erfopvolging, maar we kunnen het beter een intermezzo noemen.
In 1698 komt op Mennigeshave weer een Markenrichter van adel te wonen. 

We herinneren ons misschien het in 1683 opgestelde vuurstedenregister? Daarin vinden we in de buurtschap
Meer een huis geregistreerd, bewoond door Albert Gosen, waarvan oud secretaris Vrieze eigenaar is. Verder een
huis van Wendemer op Middeldorp, eigenaar de secretaris Vrieze. 

In Noordmeer het bekende "Slickhuijs", bewoner Gerrit Slijckhuijs, eigenaar de secretaris Vrieze. Later vermeldt
het markeboek: "1690 Capitein Mariënburgh wegens het Slickhuijs als nieuwe Erffgenaam betaalt 8 gulden voor
een  anker  wijn".  Nu  komt  de  vraag:  waren  de  als  eigenaar  vermelde  personen  ook  werkelijk  bewoners?
Gewaarden waren ze wel, vandaar die 8 gulden. Vermoedelijk is dit een situatie, waarin een heer een landhuis
bezit en bij tijden bewoont, terwijl daarnaast een bouwer (boer) met gezin aanwezig is, die het land bewerkt, en
het  vee  verzorgt  en  de  eigenaar  met  zijn  familie  bij  eventueel  verblijf  verzorgt.  
We kunnen niet beter doen, dan lezen, hetgeen de Nederlandse schrijver Justus van Effen (1684-1735) in het
tijdschrift "De Hollandse Spectator" beschrijft. 

Deze heer nodigde drie vrienden uit om samen een vacantie door te brengen op het landhuis, dat zijn voorouders
al twee eeuwen bezeten hadden. Men kwam per rijtuig aan en stapte uit. De vrienden keken heel verbaasd. Zij
zagen een huis, "van voren met pannen, van agteren met riet gedekt", dus deels door de Landheer en deels door
de Bouwer bewoond. De vrienden zagen toe, toen de Bouwer's  familie verscheen en men elkander hartelijk
omhelsde.  Zij  vonden  eerst  alles  wat  vreemd,  maar  ze  kregen  lekker  eten,  sliepen  heerlijk  en  volgden  de
gewoonten van hun vriend, die overdag alleen gekleed was "in slaapjak en een grof dog schoon hemt, gelijk
mijne witte onderkousen mede waren".  

Ze wandelden door laantjes, die de eigenaar in zijn bos had laten uithakken en die zo smal waren, dat een dame
met hoepelrok er op haar eentje door moest, maar zij konden er wel met hun drieën door. In een tafelgesprek
zegt een der gasten, dat de eigenaar er toch wel wat meer van kan maken, als hij er enkele duizenden guldens aan
besteed, maar dan wordt hem voorgehouden, dat met het één ook het andere komt en hij geen zin heeft om de
paadjes door het bos te vervangen door brede lanen en "starrebossen". De aanleg van dergelijke lanen was in die
tijd mode, we kunnen dat nu nog op het landgoed Eerde zien. De gastheer uit ons verhaaltje moest daar echter
niets van hebben. 

De gehele vertelling geeft beslist een goede toelichting op het leven ten plattelande, met name op de verhouding
tussen landheer en Bouwer, als deze tenminste goed was. Zo kan het op het Slickhuijs geweest zijn en als de
vrouw van Bouwer Gerrit  Slijckhuijs even goed gekookt heeft  als de vrouw uit het  verhaal  en even schoon
gewassen heeft, dan zullen de heren Vrieze en Mariënburgh met hun gezinnen het er zeker goed gehad hebben. 

Vermoedelijk had de familie in de winter een ander verblijf, mogelijk te Zwolle en zal de "Capitein" zeker ook
zijn verplichtingen gehad hebben tegenover het Vaderland. Op 7 oktober 1684 wordt een aantekening in het
markeboek  geplaatst,  die  we  onverkort  opnemen:  

Ik Everhard Mariënburg als Markenrigter hebbe met die Gedeputeerden des Marke aan Albert Horstman, Mr.
timmerman in den Ham den gierhoek, welke door het qualijck uijtbaeken vant verpagtett Venne was blijven
liggen uijtgedaen om te besaijen gelijk die rest van 't Venne, daervoor te solderen die nieuwe kamer in de
Weeme daertoe een trappe en 2 nieuwe glasramen in die grote kamer te maken.

Wij zijn gewend aan de hedendaagse spelling vinden sommige woorden vreemd. Hoe zit dat met het woord
"solderen"?  Dan denken  wij  aan  het  werken  met  een  soldeerbout.  Maar  als  we  de  klemtoon op  de  eerste
lettergreep leggen, begrijpen we, dat het over een zolder gaat. Er is dus al een nieuwe kamer in de pastorie, maar
deze is nog niet af, er moet nog een zolder in aangebracht worden. En allicht in dezelfde kamer moeten ook twee
nieuwe ramen komen. Dat laatste is iets, dat we in onze tijd ook wel meemaken, het verlangen naar grotere
ramen.  
In de driehonderd jaren, die sindsdien verlopen zijn, zal men ze wel aldoor groter  hebben gemaakt,  tot een
behoorlijke storm de mensen er aan herinnerd heeft, dat het beter is alles met mate te doen. 

Maar dan dringt zich bij de Markenrichter de vraag naar voren: "Wie zal dat betalen?" Nu heeft hij op zijn
inspectietochten iets ontdekt: bij het afbakenen van het veen is er een gierhoek blijven liggen. Vermoedelijk is
dit een scheve punt, die maar onbebouwd is gebleven. Men kan dit stuk land alsnog bezaaien en het kan aan
Horstman, de timmerman, aangeboden worden ter afbetaling van zijn werk aan de pastorie. Het zal voor de
nieuwe eigenaar wel moeilijk zijn, naderhand zo'n scheve hoek te ploegen. Wie weet ook, hoe ver het land van
zijn huis ligt, maar hij heeft er in elk geval weer een hoekje land bij. 
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Zo diep heeft de armoede de marke al gebracht, dat men een timmerman in natura betaalt! Op 9 december 1685
moet men een ernstige zaak onder de ogen zien. Er is tenminste "een procedure hangende voor des Heeren
Landrosten gerigte".  Ter  vergadering zijn aanwezig "die van den Ham en Beerse",  samen met iemand,  die
Sibculo  en  Albergen  vertegenwoordigt.
Het  gaat  over  de  Stouwedijk,  waarvoor  men al  eerder  "ter  plaets"  is  samengekomen.  Nu  wordt  nog  eens
onderstreept,  dat "die van Mariënberg" de Stouwe behoorlijk zullen maken en beloven moeten, dat te doen,
anders zijn "die van den Ham en Beerse" de aangewezen personen om het werkje op te knappen. 

In het gebied rondom Mariënberg is zeker in die tijd ook beginnende vervening geweest, waarvan tegenwoordig
de  dijken  en  vaarten  nog aanwezig  zijn,  maar  in  elk  geval  is  het  onderhoud  van  zo'n  dijk,  eventueel  met
bijbehorende sloot of vaart, een belangrijk geval, waarover men zo nodig enkele jaren kan ruziën.  Met behulp
van de Drost is men nu zover gekomen, dat Mariënberg goed op zijn plicht is gewezen. 

Er zijn meteen ook enkele "waeren" over te brengen naar een ander perceel. Daaronder is een "waschwaere", die
van adres verandert. Als voorwaarde wordt gesteld: "mits betalende jaarlijx als van olts een pond wasch". 

Op 3 april 1688 is er in de kerk van den Ham weer holtsprake. Veel nieuwe regels en wetten worden opgesteld,
die worden toegevoegd aan de reeds  100 jaar  oude grondwet  van de marke.  Daar  is  bv.  een bepaling met
betrekking  tot  de  paarden,  die  op  de  gemeenschappelijke  grond  grazen.  
De gezworenen,  dat  zijn de schutters,  die als voorlopers  van de politie te beschouwen zijn, moeter  er voor
zorgen, dat de paarden een brandmerk krijgen. Het Hammer merk zal zijn HM. 

Dat voortaan ook nieuw ingekomen "Erffgenamen" 8 gulden voor een anker wijn zullen betalen, is eveneens een
nieuwe bepaling. Zelfs de Markenrichter ontkomt er niet aan, gelijk we al eens gezien hebben. Hij heeft het
"Slickhuijs" van zijn schoonvader geërfd en hij voldoet de aanslag. Alleen: hij betaalt pas twee jaar later, in
1690. Van hoog tot laag heeft men blijkbaar geen haast met geldzaken. Is deze slofheid eigenlijk niet de oorzaak
van de financiële moeiten in de marke? 

Een ander artikel luidt als volgt: "Word ook de Markenrigter geauthoriseert om den Scholtus te verzoeken van
bij voorvallende doortogten des Lands militiën, aan dieselve die wagens en die quartieren te willen bezorgen ".
Dat is goed bedacht, want iedereen weet, dat aan het doortrekken van krijgsvolk inkwartiering en vordering van
wagens en paarden kan vastzitten. De grote moelijkheid is dan, wie wel en wie niet wordt aangewezen om mede
te werken. De hoofdpersonen in de marke zijn er voor aangewezen om zulke baantjes op te knappen, maar het is
wel gemakkelijk, als men zijn verantwoordelijkheid via de Markenrichter aan de Schout kan over dragen, dan
zegt later niemand: "Waarom moest ik wel onderdak aan soldaten verschaffen en de buurman niet?" En de
Schout durft toch niemand aan!  Er wordt naar een bekwaam man gezocht, die de contributiën in de marke zal
ophalen met een beloning van vijf ten honderd. Nader wordt verklaard, dat de gulden met een stuiver zal worden
bezwaard. Dit zal wel betekenen, dat ieder, die het betalen moet, er 5% heeft bij te voegen, zodat de bekwame
contributie-ophaler betaald kan worden zonder bezwaar van de markekas. 

Er worden nog meer artikelen aan de lijst toegevoegd, van meer of minder belang. We noemen er nog enkele:
"Die Markenrigter wordt versogt om een plaets van die uijtgegraven kuilen ten meesten profijte van die Marke
aen te wijsen als mede den gemeijnen Brink in 't kerkdorp te doen opvaeren en de straten langs die kerke naar
het  Vicarijen  land  die  wegen  te  verbeteren".  
Ook deze regels getuigen weer van veel scherpzinnigheid. Zand afstaan voor wegverbetering, zand opvaren voor
dat  doel,  helemaal  naar  de  Brink,  wie  moet  dat  doen  en  wie  is  er  vrij  van?
Gelukkig is de Markenrichter de man, die aanwijzingen moet doen en volk moet verplichten tot deze diensten.
En wat zal de Brink er hebben uitgezien in die dagen! 

Natuurlijk worden bij het maken verordeningen de buurdorpen niet vergeten. "Die van Eerde te verzoeken, dat
de Bever tusschen Eerde en Nortmeer van beijde zijden opgemaakt en geschout mag worden". Men moet altijd
bedacht zijn op waterbezwaar, zij het alleen van tijdelijke aard en dan is het gemakkelijk, dat "die van Eerde"
wat meehelpen. 

Nu volgen nog enkele bepalingen met behoorlijke dreigementen en dan kan men weer een jaar wachten, tot een
dringende aangelegeheid de "Erffgenamen" opnieuw samen roept. De Markenrichter kan inmiddels eens gaan
kijken, of de zolder in de pastorie al klaar is en hij wordt meteen geconfronteerd met een andere zolder, die niet
in  zo'n  beste  staat  is,  nl  de  zolder  van  de  kerk.  Eigenlijk  heeft  hij  tijdens  de  vergadering  al  een  balletje
opgegooid, maar men wilde blijkbaar wachten, tot Horstman, de timmerman, bij het herstel van de pastorie een
staaltje van zijn bekwaamheden heeft gegeven. 

Na de vergadering van 3 april 1688 laten de boeren als gewoonlijk hun vee weer op de markegronden weiden en
zien de gezworenen inmiddels scherp toe, of zich niet één of meer vreemde beesten in de marke bevinden, die
dan haastig geschut worden. 
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De Markenrichter heeft zijn eigen probleem. Hij moet zich bemoeien met twee zolders. Albert Horstman de
timmerman, is nu bezig met zijn opdracht, in een kamer van de pastorie een zolder aan te brengen. Nu moet
eerstdaags een reparatie voorbereid worden die de zolder van de kerk zal hebben te ondergaan. De timmemrman
doet blijkbaar zijn werk goed en dus kan men zijner tijd in de kerk aanvangen. Markenrichter Mariënburgh is een
kundig man. Hij bekijkt samen met de timmerman de gehavende kerkzolder en nu wordt nauwkeurig geregeld,
wat er moet gebeuren. Vooreerst mag Horstman van de aanwezige planken alle exemplaren gebruiken, die nog
"goet en bequaam" zijn, maar "de vermolmde, wormsteekige en spendige sullen uijtgeschooten worden". Er zijn
ook planken, die alleen aan de kanten door spint aangetast zijn, deze mogen afgeschaafd worden.  Dan vervolgt
de overeenkomst:  "die planken  die nog aen de Solder  van gewelfte  tot  aen de toren toe mogten komen te
manqueren, sal hij, Albert, op zijn eigen kosten kopen en leveren, sullende wesen anderhalf duijm goede greine
deelen onder en aen de zijden gestreeken en geschaeft, vorder die solder met goede Eijcken solders aen te
drijven dat die doorgaen en geheel digt is em met soldernagels te nagelen". 

Men ziet, dat toen al de gewoonte bestond, zolders te drijven. Oudere lezers zullen zich zeker herinneren, hoe het
vroeger met de bouw van huizen ging: als de balken boven de benedenvertrekken lagen, werden hierop planken
gelegd. Deze werden provisorisch aangebracht. Wel bewoonde men het huis en werd er geschilderd, maar de
zolder was nog niet klaar. Als het een tijd bewoond was en de zolderplanken door de droogte smaller geworden
waren, ging men op een keer de zolder drijven. Men had een werktuigje, waarmee men de tweede plank goed op
de  eerste  deed  aanschuiven,  vervolgens  de  derde,  tot  alle  planken  een  beurt  gehad  hadden.  Dan  was  er
uiteindelijk een reet ontstaan, waarin men een smalle plank plaatste, die dan bijgeschilderd werd. Meestal kon
men aan deze plank zien, dat de zolder gedreven was. Er kwam ook geen stof meer naar beneden "guren". Dit
kon men in vroeger jaren doen, omdat men boven toch niet woonde. In later tijd werd het nodig, de verdieping
ook af te bouwen. Toen bracht men vaak onder tegen de balken een plafond aan. 

Nu is  het  heel  moeilijk,  ons voor te  stellen,  hoe zoiets  bij  een  kerkzolder  plaats  had,  vooral  daar  de kerk
naderhand veranderd is, daar deze vroeger twee-beukig was. Sommige kerken hadden gewoon een zolder op de
hoogte, waar het dat begon, andere hadden deze een eind hoger op de nok aan. Ook de zin over de zolder van 't
gewelfte  tot  de  toren  is  voor  ons  duister.  
Zonder  ons verder  het  hoofd hierover  te  breken,  begrijpen  we wel,  wat  er  aan de  hand was.  We lezen  de
overeenkomst  nog even  verder,  want  men vindt er  nog meer  bepalingen  in,  vooral  heel  belangrijk  voor de
timmerman:  "dit  gedaen en opgenomen sijnde,  sal  mr.  Albert  en sijn  nakomelingen  op sijn  huijs Mollevelt
gelegen,  genieten  een  volle  drift  of  Kotterwaere  om te heijden en te  weijden so veale  beesten  en  paerden
(uitgenomen schapen) als hem selfs toebehoren en in sijn eijgen huijs gestald worden; desgelijks ook te turven
so veele als tot sijns nooddruft te branden noodig heeft". 

Timmerman Horstman doet dus opnieuw een groot werk zonder betaling in geld, maar hij krijgt daarvoor op de
markegrond een "kotterwaere". Zoals bekend is, behoorde een ware eigenlijk tot een boerderij. Maar de kotters
(keuterboeren)  hadden  soms  een  halve  of  een  vierde  ware.
Deze nu cadeau te krijgen voor verrichte arbeid, zal hem ongetwijfeld veel waard geweest zijn, hoewel wij niet
kunnen beoordelen, of hij royaal dan wel zuinig betaald werd. 

Van de bovenstaande overeenkomst zijn op 21 oktober 1688 twee gelijkluidende exemplaren gemaakt en door
beide partijen ondertekend. 

De Markenrichter houdt zich nu één- en andermaal bezig met overdracht van waren. Het is jammer, dat we uit de
namen van personen niet kunnen afleiden, waar hun huis precies was. Een vierde van een boerenware gaat over
op het huis van Hendrik Willemsen (snijder), "gelegen in den Smithoek tusschen de huijsen van Arend Gosens
ter eenre en Peter Gerrits ter andere zijde".  Deze ware is afkomstig van de Erve Zwijtten in Magele. Soms
wordt in het markeboek ook wel de Zwijtten steeg genoemd, maar we hebben niet genoeg gegevens om de juiste
plaats aan te geven. 

Verder wordt breedvoerig medegedeeld, dat de "solder" door Albert Horstman, Mr. Timmerman, gemaakt is en
dat deze door enkele personen is "opgenomen" (bezichtigd) en goed bevonden. Het vervolg van de mededeling
luidt:  En also  hij,  Horstman,  daarop heeft  verzocht  Cessie  en  opdracht  van  die  versprookene  Waertall  so
volgens  gemekte  accoord  op  sijn  of  Meulenbelts  huijs  soude  gelegt  worden,  't  welk  bij  mij  en
Markengedeputeerden hierna benoemt als van die Erffgenamen speciaal geautoriseert, in consideratie gelegt
zijnde, hebbe sulx niet kunnen verweijgeren: Cedere en transportere derhalven bij desen aen Albert Horstman
een volle drift of kotters Waere, die gelegt is op 't huis van Hendrik Meulenbelt in Magele tusschen die heien van
Seijnen Berents Wijtte en Muller Derrix Jan dat daer voor hem, Albert Horstman, en sijn nakomelingen sal
gewaert en gerekent sijn: om die Hammer Marke als een kotter waere te heijde en te weijde te gebruiken als so
een  gewaert  huijs  toebehoort".  
Na  vermelding  van  degenen,  die  het  stuk  mede  ondertekend  hebben,  volgt  nog:  
"Ter waren oorkonde hebben hiervan uijtgegeven een Francinen brief bij mij ondergeschreven en met mijn
uijthangenden Zegel bevestigt. 
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Dat ziet er alles heel gewichtig uit. Waarom de ware op een ander huis gelegd wordt dan eerst vermeld was,
kunnen we niet nagaan. Misschien is de timmerman nu zo'n bekend en geacht persoon geworden, dat hij ook een
groter  huis  gaat  bewonen.
Wat de oorkonde betreft, kan opgemerkt worden, dat nu nog de naan "fransijn" wordt gegeven aan een fijn soort
perkament.  Een  uithangend  zegel  zijn  we  al  eerder  tegengekomen.  Deze  acte  van  cessie  of  overdracht  is
gedateerd 6 maart 1692. Men vraagt zich af: is de timmerman 3½ jaar bezig geweest of is achter de afrekening
ouder gewoonte weer weinig vaart gezet? 

Markenricchter Mariënburgh heeft kennelijk veel goede eigenschappen: de door hem uitgedachte bepalingen ten
aanzien van de marke munten uit in duidelijkheid, ook zorgt hij er voor, dat de zaken in het markeboek door de
Markenschrijver  goed  te  boek  gesteld  worden.  
Daarbij  houdt  hij  wel  van  een  beetje  deftigheid.  Men  moet  eens  lezen,  hoe  een  artikel  begint:  
"Ik Everhard Mariënburgh Major van de Infanterije ten dienste van deese Landen, Markenrigter des Carspels
van den Ham, certificere mits deesen door die Erffgenamen specialijck sijnde aengestelt en bij Successie van
Zal. Mr. Jacob Vriesen in zijn leven Lieut. Stadhouder van die Leenen en Markenrigter van geseijde Marke".
Dit is dan de aanhef van een verklaring, die inhoudt dat "een Stukke lands genaemt die Leemkuijle" gelegen
langs de Mageler Esch, wordt overgedragen aan Geurt Jansen en Lambert Gerrits timmerman. We willen in het
bijzonder letten op de zinsnede, waarin ligt uitgedrukt, dat het Markenrichterschap door successie zou worden
verkregen.  Mogelijk zit hier de gedachte achter, dat het eens zover zal komen, dat de functie in zijn familie
erfelijk zal blijken te zijn. 

Maar hoe staat het eigenlijk met de opvolging in het Markenrichterschap? In de regel bleef dit op de hoeve of het
huis rusten, met enkele sporadische uitzonderingen, bv. in Daarle, waar de functie met de persoon meeging, ook
al  zou  deze  verhuizen.  
Wat  den  Ham betreft,  is  het  duidelijk,  dat  de  bedoelde  functionaris  op het  Huis  Mennigeshave  behoort  te
resideren. Maar de Heer Grubbe is overleden, evenals zijn zoon, die in de oorlog is omgekomen. De weduwe, die
het Huis eerst nog bewoont, zal dit wegens haar financiële omstandigheden wel eens verlaten. Men leeft dus in
een tijd van afwachten. Uit een aantekening, gedateerd "maert 1692" blijkt, dat de Markenrichter verzoekt, van
zijn dienst ontslagen te worden, waarop de Gedeputeerden antwoorden, dat ze graag willen, dat hij nog drie jaar
aanblijft.  Hangt er misschien toch een bui in de lucht, waarvoor de heer Mariënburgh liever uit de weg gaat?
Het is in dit verband leerzaam, eens te letten op mededelingen aangaande de aanwezigheid van hoge personages
op de vergaderingen. 

De  marke  is  op  17  maart  1692  bijeen  in  het  Reventer  te  Zwolle.  De  "Erffgenamen"  zijn  aanwezig  met
Markenrichter Mariënburgh, verder met iemand namens de geestelijkheid, met de Heer van Raan wegens de
Vrouwe  van  Mennigeshave,  en  met  nog  enkele  anderen.  
Uit deze opsomming blijkt, dat Vrouw Grubbe de Havezathe nog be-woond en ook nog meetelt onder degenen,
die  zeggenschap  hebben  in  de  zaken  van  de  marke.  
Op een vergadering te den Ham in 1698 zijn weer bekende personen aanwezig, maar nu lezen we: rentmeester
Boom  namens  de  Heer  van  Mennigeshave.  En  op  een  vergadering  in  hetzelfde  jaar  blijkt  de  Heer  van
Mennigeshave zelf aanwezig te zijn. Het is duidelijk, dat tussen 1692 en 1698 Vrouwe Grubbe uit de rij der
adellijke  personen  verdwenen  is.  
In 1696 zijn immers haar bezittingen wegens de vele schulden verkocht. Wie is dan nu de nieuwe Heer van
Mennigeshave? Een lid van de familie Grubbe zal het niet zijn. Nergens staat dan ook te lezen, dat de nieuwe
eigenaar  de  bezitting  geërfd  heeft.  
De enige mogelijkheid is, dat zich een koper heeft aangemeld en dat de Havezathe aan deze is overgegan. Het
blijkt te zijn Frederik Rudolf baron van Rechteren, die, zoals gezegd meteen van zijn rechten gebruik maakt. Hij
is inderdaad van 1698 tot 1720 Markenrichter van den Ham geweest. De heer Mariënburgh raakt zijn baan dus
kwijt. Heeft  hij  dit  al  voelen aankomen? Hij  heeft  immers al gevraagd,  van zijn dienst ontslagen te mogen
worden. En in hoeverre is de adel uit de buurt hierbij betrokken? De Heer van Raan vertegenwoordigde al een
keer Vrouwe Grubbe. Maar hoe als vriend of als vijand? 

Dan is er nog de vraag: waar komt het geslacht Van Rechteren vandaan? Dragers van die naam vindt men op het
statige kasteel Rechteren bij Dalfsen en ook op het kasteel Almelo. Hier noemt de bewoner zich "graaf',  de
anderen  dragen  de  titel  "baron".  
We zullen de afkomst van de nieuwe funtionaris wel in noordelijke richting moeten zoeken. Hier en daar blijkt
wel iets van verbondenheid met de stad Zwolle. 

We kunnen dus op een wisseling van het Markenrichterschap rekenen, maar eerst moeten we nog kennis nemen
van het  verhandelde op enkele vergaderingen.  Men is dan, zoals hierboven gezegd is,  op 17 maart  1692 te
Zwolle bijeen in het Reventer, het mooie gebouw, dat nu nog het hart van Zwolle versiert.  Er is een bijzondere
zaak aan de orde, waarbij de hoge Heren aanwezig moeten zijn en waarvoor de Hammer "Erffgenaamen" ten
genoege van die hoge personages de reis naar Zwolle moeten maken.  Scholtus Thomas van Muijden, Schout in
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het Schoutambt Ommen en den Ham, is overleden. Enige tijd tevoren heeft hij zich nog beijverd om de zaak met
Vrouwe Grubbe tot een goed einde te brengen. Hij is nu al opgevolgd door Hannes Westenberg. 

Het voornaamste werk van de nieuw Schout is allereerst de financiën van zijn overleden voorganger over te
nemen. Daarvoor moeten rekeningen worden nagezien en waarborgen gegeven. Als borg heeft zich een zekere
Arnold Hiddink gepresenteerd, die als zodanig wordt aangenomen.  De geldzaken worden blijkbaar tot genoegen
geregeld.  Dat is heel prettig voor de marke den Ham, die ook wel minder aangename dingen op dat gebied
beleefd  heeft.  
Er komt nog een klein bericht bij: tot reparatie van de kerk zal er voor het eerst worden "uijtgeset" 3 stuiver per
gulden, welke gelden door de Heer Scholtus zullen worden geïnd. Een tijd tevoren moest men al 1 stuiver per
gulden betalen voor de "bequame" geldophaler, nu komen er blijkbaar nog 3 stuivers bij voor de kerkbouw. Dat
zal vast niet onbesproken geweest  zijn in het kerkdorp den Ham en omgeving, maar het markeboek zegt er
wijselijk niets van! 

Er is verder nog iets te regelen: "Word wijders die Markenrigter en de Markengedeputeerden versogt om met die
van  Beerse  een  bepalinge  te  maken  wegens  het  reguliere  (regelmatige)  schapen-weijden  en  dat  ook  geen
plaggen binnen  de  bepalinge  sullen  worden gemaeijt  op  de  boetenaer  Markenregt.  Word  de  Markenrigter
geaccordeert door de Procurator van Borne, de onwilligen tot betalinge van achterstallige Veenackers door
middel van regt te doen constringeren (dwingen)". 

De Gedeputeerden oftewel "Erffgenamen" kunnen gerust zijn, ze hebben een nieuwe Schout tot bescherming van
hun rechten. De Markenschrijver Frederik Lindenhovius eindigt dan ook de notulen van deze vergadering met de
woorden:
"Aldus gepasseert in fidem subscripsi: dat wil zeggen naar waarheid beschreven. 

Er is nog wel het een en ander te doen in de marke, vóór de heer Mariënburg zijn ambt neerlegt. Men maakt
kennelijk een beetje haast: er zijn geldzaken af te wikkelen en mogelijk heeft men geleerd, daar ook eens vaart
achter  te  zetten.  
Enkele dingen vallen ons op: We hebben al eerder over het betalen van rente gelezen en het blijkt nu, dat dit een
vorm  gaat  worden  om  de  financiën  te  verbeteren.  
In 1695 wordt gehandeld over "opcenten" op de contributie, welke 4 stuivers per gulden zullen bedragen. Verder
zal de heer Scholtus de penningen innen en daarna aan de "kerkmeisters" overdragen.  Kerk en staat zijn wel
nauw aan elkaar verbonden, zoals voorheen ook de reparaties op last van de marke werden uitgevoerd, maar het
nieuwe is, dat de rechterlijke macht in de persoon van de Schout meer naar voren treedt. 

Er  is  ook  nog  een  andere  nieuwigheid:  de  "Erffgenamen"  worden  herinnerd  aan  de  inhoud  van  een
"omgesondene weete". Er is een vergadering uitgespaard door een boodschap per brief rond te zenden. Er staat
bij,  dat  het  geschrevene  bij  "onderteekeninge  geäccordeert"  is,  dus  heeft  ieder  er  zijn  handtekening  onder
moeten zetten en is het voorstel zonder te vergaderen aangenomen. 

Op 5 juni van hetzelfde jaar is er al weer sprake van een rondzendbrief. Men moet afrekenen met de weduwe van
de overleden Schout Thomas Muijden. Voor Ommen en den Ham komt dit neer op gezamenlijk 273 gulden en
12 stuivers te betalen. Er wordt meteen aan toegevoegd, dat men het geld zal "uijtsetten naer het hondert" en de
nieuwe Schout zal weer "inmaenen" en overtellen. 

Op 15 juni 1696, dus een jaar later, is men samen voor een volledige vergadering in de kerk van den Ham. De
nodige  hoge  Heren  ontbreken  niet  en  ook  verscheidene  Hammers  zijn  aanwezig.  De  heer  Markenrichter
presenteert zijn rekening, waarvan één zin de voornaamste blijkt te zijn:  "Staat vooraf te noteren, dat bij 't slot
van de reekeninge van die Zal. Markenrigter Vriese's Erffgenaamen hebben ontfangen aen restanten van die
verkofte  Veenackers  twaalf  honderd  veertig  Carolus  guldens  en  zeven  stuivers".  
De heer Jacob Vriese, van wiens overlijden op 30 junie 1684 mededeling is gedaan, heeft dus geld geïnd van
verkochte veenakkers, landerijen, die na het afgraven van het veen voor de landbouw geschikt bleken te zijn. De
erfgenamen van de overledene,  onder wie de Markenrichter  Mariënburgh,  hebben de bedragen,  die nog niet
waren binnengekomen, naderhand geïncasserd. Deze worden nu afgedragen. 

Onder de aanwezige hoge Heren staat burgemeester Dr. Vriese van Zwolle vermeld. Hij is waarschijnlijk een
familielid  van  de  vorige  zowel  als  de  tegenwoordige  Markenrichter  en  kan  dus  als  afgevaardigde  van  de
"geestelijkheijd" toezicht houden. We zullen bij deze afvaardiging wel moeten aannemen, dat de Protestantse
geestelijkheid bedoeld is, die gaandeweg enkele vertegenwoodigingen heeft overgenomen. 

Het spreken over veenakkers heeft kennelijk een bepaalde overtreding in de gedachten doen komen, er wordt
tenminste  een  nieuwe  bepaling  gemaakt:
"Dat niemand in 't Venne of omtrent het graanland sal mogen modderen op poene van vijf goltguldens, boven
die  verbeuren  van  die  turf.  Edog  in  cas  van  overvloed  van  water  sal  sulx  voor  die  Markenrigter  konnen
geaccordeert en aen die gewaerden toegelaten worden, maer die ongewaerden te weeren". 
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Hier  wordt  dus  voor  het  eerst  in  het  markeboek  melding  gemaakt  van  het  turfbaggeren,  het  werk  in  de
"modderbak", het vervolg op het gewone afgraven van turf, waarmee de veenderij begonnen is. Tot in onze eeuw
zou dit modderen nog veelvuldig beoefend worden. Wel erkent men, dat hoge waterstand een goede gelegenheid
is en misschien ook wel een noodzaak om te baggeren. De gewaerden kunnen in zo'n geval toestemming krijgen,
maar de ongewaarden hebben er af te blijven. Deze vergadering eindigt niet vóórdat nog een hele rij financiële
verplichtingen wordt opgesomd.  De nieuwe Schout Westenberg heeft  al geld voorgeschoten, want er moest
afgerekend worden met de advocaat, die de marke heeft bijgestaan in 't  proces "tegens die Vrouwe Weduwe
Grubbe". 

Verder zijn er rekeningen van kerkmeesters over reparaties aan kerk en school. De schulden zullen "naer die
honderden worden uijtgesett en jeder boerschap sal neffens het kerkdorp haer contigent daertoe dragen". En dit
alles onder oppertoezicht van de Schout, die de penningen moet innen en uittellen. 

Frederik Lindenhovius als Markenschrijver besluit: "Dat dit bovenstaende in mijn bijwesen is gepasseerd en den
inholt bij mij gecollationeert (nagegaan) verklare ik onder-geshreven", waarna hij er zijn handtekening onder zet.

In 1697 wordt op 2 mei de helft van een ware, "behorende tot Geert Roelofs huijs in Larinx rott" overgedragen
aan Berent Hendrix Schaepman. Op de aanduiding "Larinx rott" moeten we even letten. Vroeger zijn we in het
markeboek al eens het woord "rot" of "rott" tegengekomen. Bijvoorbeeld in het advies, dat indertijd gegeven
werd over het plaatsen van banken in de kerk; bewoners van hetzelfde rott moesten met elkaar deze zaak maar
aanpakken.  Ook is wel  gesproken over het  eerste  tot  en met het  vierde rott.  Dit  waren onderdelen  van het
kerkdorp,  niet  van de buurtschappen.  Misschien herinneren ouderen zich nog de verdeling van het  dorp en
omgeving in wijken. Daarbij was wijk A het dorp. Opvallend was daarbij, dat de omgeving Larink's hoeve ook
bij het dorp behoorde. Kennelijk was dit een voortzetting van hetgeen er vroeger geweest was en het moet ons
niet verwonderen, dat één van de vier buurten zicht een eind langs de tegenwoordige Marleseweg aan beide
zijden  zou  uitgestrekt  hebben.  
Er zijn wel verhalen in omloop over een groot bos achter Larink en vooral westwaarts lag hoge grond, wat nu
nog te constateren valt. Als men in heel oude koopakten over "Het Laer" leest, moet dit hetzelfde geweest zijn
als "Larink". Al met al is het misschien wel juist om te denken aan een grote bezitting, die met recht tot het
kerkdorp gerekend zou geweest zijn. De Linderbeek zou dan als zuidelijke grens beschouwd moeten worden.  
Van al deze dingen is weinig meer terug te vinden. Alleen de beide boerderijen aan de grenzen van "Larinx rott"
houden nog de herinnering aan het verleden wakker. 

Het is al eens voorgekomen, dat bepaalde ontwikkelingen in de marke een goede toelichting vonden in andere
archiefstukken. Er zijn enkele stukken uit het jaar 1697, met welk jaar we juist bezig zijn en we willen in het kort
de inhoud daarvan nagaan. Nu valt zo'n korte weergave niet mee, want de originelen zijn nogal breedsprakig.
Een stuk uit het rechterlijk archief moet nu eenmaal ook op ondergeschikte punten duidelijk zijn. Bovendien is
de titulatuur uit die dagen wijdlopig, zoals we al eerder gezien hebben in de verhalen over de Edele Vrouwe
Seijna Elisabeth van Laer, douarière van wijlen sijn welgeboren Heer Herman Joan Grubbe tot Mennigeshave.
Het gaat ditmaal nog weer over haar. Men zou dit wat vervelend kunnen vinden, maar er komen in dit stuk
enkele dingen voor, met betrekking tot het dorp en de omgeving, die we niet moeten overslaan. 

Het  opschrift  van  een  bladzijde  uit  het  Rechterlijk  Archief  Schoutambt  Ommen  den  Ham  luidt:  
"Overdragt  van de Nevensels  maate,  de  Russchen weijde  en de Peerde  weijde aan  de weduwe Bossiers  te
Ommen".  Daaronder  staat  "Archem,  den  13  april  1697.  Rigter  Joan  Westenberg".
De zojuist genoemde dame is predikantsweduwe. Het blijkt, dat de Weduwe Grubbe voor de Schout Westenberg
is verschenen, vergezeld van haar twee dochters, de ene meerderjarig, de andere minderjarig. Hun namen werden
reeds eerder genoemd. Ze hebben een "momboir" of "momber" bij zich "Herman Lambers op 't Miskotte tot
Noordmeer".
Zo'n momber diende als assistent van degenen, die voor de rechter verschenen, soms ter vervanging van dezen,
maar in dit geval zijn de dames Grubbe zelf aanwezig. 

Er moeten stukken land overgedragen worden aan de "Ed. Suzanna Roothuis, nagelaten Weduwe van wijlen de
Welgeleerde Dominus Anthonius Bossier in sijn leven Predikant tot Ommen". Zal Vrouw Grubbe nu dan eens
geld innen? Helaas niet, want het afstaan van grond hangt samen met een stuk, gedateerd 2 april 1683, waarin zij
aan mevrouw Bossier de genoemde landen afstond tot betaling van schulden. Ze zou eerst de rente van de schuld
betalen, maar dit is kennelijk niet gebeurd. Nu worden zowel kapitaal als rente tezamen afgelost door het afstaan
van drie genoemde stukken land. 

De waarde van het geheel is geschat op 1600 Carolus guldens. Het betreft "het hooiland, de Nevensels maete
genaemd,  gelegen  bij  het  Nevensel  in  de  boerschap  Noordmeer,  het  groenlant  de  Haverweijde  of
Russchenweijde, gelegen onder de Havesaate Mennigeshaave streckende van den Dijck en de Meente weijde, tot
agter  om den Heemster  Esch" en verder  nog "de Peerdenwijde  agter  de Haverweijde  tusschen 't  land van
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Oldensels en de Heemster Esch soo vóór dezen door Noordmerink aangekoft is en te samen onder de klocke van
den Ham en des Carspels Ommen gelegen". 

De omschrijvingen van de landerijen is volledig en voor die tijd zeker voldoende, maar in onze dagen is een
aanduiding  een  beetje  duister.  Welke  "Dijck"  wordt  bedoeld?  Waar  lag  de  Meente?  Maar  de  benamingen
"Nevensels"en  "Oldensels"  zijn  wel  weer  duidelijk.  
Het meest aannemelijk zal kunnen zijn, dat hier aan gronden moet gedacht worden aan de noordzijde van de
tegenwoordige Ommerweg, in de omgeving van de Leertendijk, waar ook nu nog weidegronden zijn. Als later in
1838 de hele Havezathe verkocht wordt in percelen, blijken er een grote en een kleine Paardenweide te zijn. Nu
kan men wel tegenwerpen,  dat deze weiden juist in andere handen zijn overgegaan,  maar we mogen gerust
aannemen, dat latere bewoners van de Havezate na 1697 alle kansen hebben aangegrepen om landerijen, die eens
tot de bezitting behoorden, terug te kopen. 

De Ommense predikantsvrouw aanvaardt de gronden ook niet, om ze zelf in gebruik te hebben, maar om ze weer
van de hand te doen. Dat blijkt uit het vervolg van het stuk. Er wordt namelijk de vraag gesteld, of de landerijen
juist getaxeerd zijn en de vaststelling van de juiste waarde wordt allicht pas mogelijk, als de bezittingen in de
komende zomer verkocht worden.  Mocht het  zo zijn, dat  ze meer waard zijn dan de vereiste 1600 Carolus
guldens, dan zal er nog wat aan de familie Grubbe terugkomen, waarbij nauwkeurig wordt nagegaan, welk stuk
dan het eerst aan de beurt is voor teruggave en zo verder. 

Het blijkt, dat mevrouw Bossier ook "ten gerigte is erschenen" en verklaart, met de oplossing "gecontenteerd en
vergenoegt" te wezen. Ze is met 1600 gulden volkomen tevreden en dat zou ieder ander zeker ook wel zijn, als
men nog zulk een bedrag ontvangen gaat van een familie, die totaal aan het eind van zijn vermogen is. 

Dit  onderdeel  van  de  rechtzitting  is  hier  mee  afgelopen,  maar  de  dames  Grubbe  zijn  nog  niet  klaar.  Een
soortgelijk stuk wordt opgesteld, maar nu krijgt Jannes Roelofsen in Meer een "Stuckien Saailant van ongeveer
drie  Schepels  gesaai".  Het  ligt  tussen  het  land  van  de  Heer  van  Rechteren  en  het  land  van  de  heer  E.
Mariënburgh en is nog afkomstig uit de erfenis van de vroegere Markenrigter Gerard van Besten, van wie de
familie Grubbe erfgenaam was. Het is wel een deftig stukje zaailand, tussen bezittingen van hoge Heren, maar
Jannes Roelofsen zal het wel weten te beploegen en bezaaien, misschien wel beter dan zijn voorname buren. 

We bemerken nu meteen, dat de nieuwe Heer van Mennigshave al grond in Noordmeer bezit. Hij heeft kennelijk
uitbreiding van zijn nieuwe bezitting in zijn hoofd en zal later zeker de Paardenweide wel weer teruggekocht
hebben. En nog zijn de dames bij de Schout niet klaar. Er is ook een schuld aan de heer "Rotger van Haersolte
Heer toe Wolfshaagen en Capitain onder guarde van sijn Koninklijke Majesteits van Groot Brittaniën, enz". De
bekende Koning-Stadhouder Willem III, in die tijd Koning van Engeland en Stadhouder van onze lage landen,
wordt met deze Koninklijke Majesteit bedoeld. 

Met die schuld aan de heer van Haersolte blijkt het een tragisch geval te zijn. De overleden jonker Grubbe,
Vaandrig in 't Velt, heeft geld geleend van zijn vriend. Na zijn dood op het slagveld moet zijn moeder de schuld
vereffenen. Maar er is geen geld meer. Het enige, dat iets oplevert, zijn de beide lijfrenten der dochters, welke
per jaar elk f. 466,- bedragen. Het geld daarvan gaat nu allereerst naar Vrouwe ter Horst in Almelo, die ook
schuldeiseres is en dan naar de heer van Haersolte, tot alles betaald is. 

De beide meisjes, in 1697 repectievelijk 27 en 22 jaar oud, moeten misschien voor lange tijd hun inkomen
missen, terwille van hun overleden broer, die tijdens zijn dienst "in het Velt" ook al geld geleend heeft, zoals in
de  familie  gebruikelijk  bleek  te  zijn.  
Het geheel is een tragische geschiedenis en op de dertiende april van het jaar zullen de laatste telgen van de
Hammer familie Grubbe wel arm en berooid zijn vertrokken. 

We keren nu weer naar het markeboek terug en zien de Markenschrijver Fredericus Lindenhovius op 3 mei van
hetzelfde jaar 1697 bezig met het vermelden van de overdracht ener ware, die van Derk Schuijrmans huis is
overgegaan  op  Arent  Hendrix  Schuijrman.  
De Markenschrijver zelf is daarbij ook betrokken, want hij heeft deze ware voor "een summa van penningen, ten
genoege voldaan, verkoft en gecedeerd". Het blijkt, dat Arent Schuijrman woont tussen Fredericus Lindenhovius
en Hendrik Harmsen, glazenmaker in het derde rott. Over de Markenschrijver en zijn familie is nog meer te
vermelden, dat geeft stof voor nieuw artikel. 

In  den  Ham  is  de  naam  Lindenhovius  goed  bekend.  Zoals  reeds  gebleken  is,  kunnen  we  enkele  eeuwen
teruggaan om dragers van dezelfde naam te vinden. De uitgang "-ius" wijst er op, dat er in de familie één of meer
theologen geweest zijn, want deze hadden de gewoonte, evenals andere geleerde heren, om aan hun naam een
Latijns tintje te geven. De familie moet voordien Linthoff geheten hebben. 

We vinden allereerst Ds. Gerhardus Lindenhovius, geboren in 1575. Hij maakte als predikant te Haaksbergen en
daarna te Deventer de woelingen van de oorlogstijd mee. Hij heeft daarna nog van 1609-1644 te Raalte gestaan,
waar hij is overleden. Van zijn kinderen wordt een zoon Adam vermeld, geboren in 1605, predikant in Avereest
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en  Ommerschans  van  1630-1644.  
Als kinderen van Adam worden genoemd de zoons Fredericus en Gerhardus en vier dochters.  We gaan dan
verder met de juist genoemde Fredericus, ook weer een predikant. Hij werd geboren in 1630 en was dominee van
den Ham van 1656-1703. Hij had behalve één of meer zoons ook dochters, waarvan sommige, althans aan het
eind van zijn leven nog niet getrouwd waren en nog in het ouderlijk huis woonden.  Daar de predikantsvrouw in
1699  overleden  was  en  de  drie  ongetrouwde  meisjes  hun  vader  tot  grote  steun  waren,  trof  hij  de  nodige
maatregelen ten gunste van zijn dochters.  In een acte van 31 januarie 1699 van het Schoutambt Ommen-den
Ham staat te lezen, dat hij uit erkentelijkheid voor de goede zorgen, die Meghtelt, Maria en Wilhelmina aan zijn
vrouw en hem bewezen hebben, aan deze meisjes zijn huis en hof overdraagt. Zij mogen het "in vrijen eigendom
gebruicken", maar voor degene die trouwt, geldt dit niet meer. Huis en hof vervallen "op de langstlevende tot de
laeste toe". 

De plaats van dat huis interesseert ons, temeer, daar we pas in het markeboek gelezen hebben over het huis van
de jonge Fredericus Lindenhovius,  de Markenschrijver,  naast  dat  van Arent  Hendrix Schuijrmans. De vader
blijkt te wonen tussen zijn zoon en Arent Hendrix. 

Hoe de situatie precies is geweest, kan men hieruit niet opmaken, mogelijk moet men denken aan huizen, die op
verschillende afstand van de weg staan, zoals de tegenwoordige pastorie ook niet gelijk staat met de andere
huizen. Maar er wordt ook vemeld dat het huis stond "aen de Straate in het kerckdorp van den Ham. "Aen de
Straete" was de werkelijke benaming voor de tegenwoordige Grote Straat, misschien toen de enige met keistenen
verharde weg in het dorp. Dit gegeven ge- combineerd met de naarm Schuurman leidt onze gedachten naar de
omgeving van de Grote Straat, waar nu nakomelingen van deze familie wonen of bezittingen hebben. 

Ds. Lindenhovius, die hier dus 47 jaar predikant geweest is, komt ook wel in het markeboek voor. Meestal tekent
en zegelt hij voor personen, die dit zelf niet kunnen. Hij zal hen van te voren ook wel met raad en daad hebben
bijgestaan.  
Juffer  Swaene  Maria  Grevinks is  één  van hen.  Zij  woont  in  een  huis,  dat  "Geert  Bossches  woning"  wordt
genoemd en heeft door het lenen van 100 gulden aan iemand, die ook aan anderen rente schuldig is, voorrang bij
het ontvangen van rente vóór Peter Leferts, zodat Juffer Grevinks geld beurt "eer dat Peter Leferts een doit
daervan sal kunnen genieten". Deze uitspraak doet de Schout van Ommen in 1697. 

Een andere inwoner van den Ham is borg voor zijn zwager en diens vrouw, die een schuld hebben van "vier
hondert zes en taghentig Carolus guldens en tijn stuivers" voor hoofdgeld over het tweede kwartaal van 1696
aan de Stad van Zwolle. De schuldbewuste echtelieden verklaren, aan de borg hun huis en bezittingen aan te
bieden. Er wordt een soort hypotheek-regeling vastgesteld, want er is ook nog een schuld aan de borg persoonlijk
van 350 Carolus guldens met de rente van 1686 -1696.  Het huis, dat met hypotheek bezwaard is, staat "naest de
Koster ter eenere en de Straete ter andere sijde in het kerkckdorp van den Ham". Dit is dus ook een bezitting
vlak bij de kerk, misschien dicht bij de Brink, als de koster tenminste ook schoolmeester is, want de plaats van
de school is daar.  De betrokken personen kunnen blijkbaar zelf schrijven en hebben voor hun handtekening de
oude dominee niet nodig. 

Maar degenen, die daarna verschijnen, hebben wel weer hulp nodig. Roelof Jansen en zijn vrouw Fennighien,
woonachtig op de Bijsterije te Linde, zijn aan Gerrit Mollink te Bergentheim zestig gulden schuldig. Ze zullen
rente betalen "vier van 't hondert jaarlijx". Tot een "speciaal hijpotheecq en gerigtelijck onderpant" stellen zij
"haar Stucke Saailant in den Dam tusschen Dam Lamberts langs de graven in Linde sijnde Saailant groot
omtrent een half mudde gesaaij". De oude dominee tekent en zegelt voor hen. 

De  jonge  Fredericus  Lindenhovius  is  Markenschrijver  en  als  zodanig  reeds  meermalen  in  het  markeboek
genoemd. Hij is verder landbouwer en Mr. chirurgijn, dus hij fungeert als dokter in deze omgeving. Hij heeft 4
zonen, van wie zeker de latere familie zal afstammen. De Markenschrijver heeft wel eens moeilijkheden, bv. in
1690 met Henricus Vermaas over de betaling van chirurgijnsdiensten. In 1692 heeft hij een woordenwisseling
met Wijtten Evers en in 1698 met Hans Horstman. 

Er is ook nog iets bekend uit het jaar 1706, dat is na de dood van de predikant. Het ouderlijk huis wordt blijkbaar
toch verkocht. Op 16 augustus 1706 zijn verschillende pesonen uit de familie Lindenhovius bij de Schout in
Ommen.  Er  zijn  3  getrouwde  dochters  met  haar  echtgenoten  aannwezig  en  van  de  ongetrouwden  alleen
Meghtelt. Eén der echtgenoten, Caspar Schutten, kleermaker te Zwolle,  getrouwd met Anna Elisabeth, krijgt
opdracht, het huis te verkopen aan Wolter Berents Capitain. In 1711 wordt daarvan nogmaals een acte opgesteld.
De verkoop heeft dan inmiddels plaats gehad. Maar hoe het zit met de toezegging aan de ongetrouwde dochters,
wordt  niet  vermeld.  Ze  zullen  waarschijnlijk  alle  drie  in  de  achterliggende  jaren  getrouwd zijn,  hoewel  ze
mogelijk op wat ouder leeftijd gekomen zijn. 

De jonge Fredericus heefs nog eens ruzie gehad. Die zaak is voorgekomen bij de Schout op 29 november 1688,
maar  heeft  dan al  5 jaar  geduurd.  Op een feestje  in  de herberg  Hendrix  Kippe hebben enkele  vrienden de
afspraak gemaakt, dat degene, die het eerst zal trouwen een halve tonne biers extra aan Kippe zal betalen. Jan
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Hendrix  is  inmiddels  getrouwd,  maar  houdt  zich  niet  aan  de  afspraak.  Hij  verschuift  de  verplichting  naar
Fredericus  Lindenhovius,  die  na  hem  getrouwd  is.  Voor  de  rechter  verklaart  Jan  Hendrix,  dat  één  der
voorwaarden was, dat hij zelf ook van het bier mocht drinken, maar zijn moeder had hem voortijdig uit de
herberg  gehaald.  
Uitspraak:  Jan  Hendrix  moet  de  kosten  der  "proceduire"  betalen,  hij  en  Lindenhovius  samen  het  bier  aan
herbergier Kippe. Waarmee de vrede blijkbaar hersteld is! 

Door de markevergaderingen zijn in de loop der jaren al heel wat beslissingen genomen. Nu komt er iets aan de
orde,  dat  nog  niet  eerder  genoemd is.  De vraag  wordt  gesteld,  hoe  men het  "hondenmaaien"  het  best  zal
voorkomen. Hiermee zal het plaggenmaaien bedoeld zijn, dat trouwens enkele eeuwen tevoren ook al bestraft
werd, omdat het tot schade was van de gewaarden, die recht op deze plaggen hadden. Het oordeel is: overtreders
worden zonder verdere vorm van proces aan onmiddelijke betaling van de boete onderworpen. 

Rekeningen zijn op iedere vergadering van de "Erffgenamen" aanwezig. Vrouwe Grubbe heeft er een ingediend
van 100 Carolus guldens "wegens verschot". In een volgende vergadering blijkt de nota "niet voorhanden" te
zijn, maar men zal "nae reedelijkheid daarover concluderen, in aanschouw nemende de bijsondere gedaene
diensten voor 't Carspel door wijlen de Heer Grubbe tot Mennigeshave".  Dat is wel een aparte uitspraak na
zoveel jaren geharrewar. 

Het verwondert ons niet, dat de Pastor om een opknapbeurt voor de Weeme gevraagd blijkt te hebben. De Heer
van  Mennigshave  zal  met  zijn  rentmeester  de  woning "visiteren".  Met  Hans  Wolters  moet  nog afgerekend
worden over de voorschotten (samen f 28,--) betreffende "de verteeringen door de Heeren Officieren van de
Lieutenant Generaal Aloua als in den Ham ingequartiert waren". Wordt met deze bevelhebber de overbekende
Hertog van Alva bedoeld? Dan is het wel een oude schuld! 

De Markenrigter moet ook nog geld hebben, namelijk zijn salaris over 1697 en 1698, zijnde 3 goltguldens per
jaar.  Aan  de  Markenschrijver  komen  ook  3  guldens  per  jaar  toe,  maar  dit  zijn  gewone  guldens,  geen
goudguldens.  Over  de  jaren  1697,  1698  en  1699  ontvangt  hij  in  totaal  f9,--.  
De advocaat, die Vrouwe Grubbe heeft bijgestaan, meent recht te hebben op ruim f 463,-, maar brengt dit zelf
terug op f 315,-. En zo gaat het maar door. Alles wordt nagerekend op de vergadering van 2 mei 1699, waar
verschillende aanwezige Heren hun aanwezigheid door een handtekening bewijzen. De Markenschrijver tekent
vlijtig voor degenen die niet schrijven kunnen.  Onder de aanwezigen bevindt zich ds. Gerhard Lindenhovius,
Pastor te Ovriest. Op deze vergadering wordt de Heer van Mennigshave tot Markenrichter benoemd en de Heren
Mariënburgh  en  Rees  aangesteld  tot  Gecommitteerden.  
Men ontkomt ook nu weer niet aan het voorschrijven van bepalingen over schapen schutten en ganzen houden.
"De Pastor van Ovriest als Eijgenaar van de Kleijne Haselhorst versoekt so veel land op de Meijnt daar hij het
huis op kan zetten".  Dit punt vereist toch wel een nadere toelichting: De Predikant van Ovriest of Avereest heet
Gerhard Lindenhovius. Maar op de lijst van de vorige keer staat hij niet. Dat komt doordat we toen alleen het
begin vermeldden van de Hammer tak van de familie, de nakomelingen van ds. F. Lindenhovius te den Ham. Na
hem hebben ongeveer 400 personen dezelfde familienaam gehad, van wie er nog een aantal in leven is. Maar zijn
vader,  ds.  Adam Lindenhovius  te Avereest,  overleden  in  1664,  heeft  nog meer  kinderen  gehad.  De jongste
Gerhard, wordt ook predikant te Avereest en Ommerschans. Hij hoort dus niet bij de Hammer tak, maar heeft
hier toch wel iets, dat hem interesseert.  Op 8 september 1699 verkopen een aantal leden van de familie Dickers
het Erve Klein Haselhorst aan de predikant uit Avereest. Vandaar, dat hij op de markevergadering om grond
voor  een  huis  vraagt.  De  Markenrichter  en  de  Gecommitteerden  zullen  voor  deze  zaak  zorgen.   Bepaalde
belangen heeft de predikant hier niet, of hij mag hier na zijn emeritaat zijn gaan wonen. Wel is bekend, dat zijn
zoon Daniël hem als predikant is opgevolgd, terwijl de jongste zoon Johannes dominee wordt in Zwartsluis. 

Wat de marke betreft, de "Erffgenamen" zijn onder leiding van de Markenrichter in 1699 nog vlijtig bezig. De
Gouden Eeuw zal spoedig voorbij zijn en de nieuwe eeuw is een komende. Later zal deze in de historie de naam
"Eeuw van Verval" krijgen en dit is wel merkbaar, ook in de marke. 

Het lijkt de eerste tijd daar alles ordelijk te gaan, maar we vragen ons wel eens af, waar de Markenrichter is. Hij
blijkt dikwijls afwezig te zijn en éénmaal geeft men elkander de raad om met de beslissing te wachten tot de "te
Rugge  komst"  van  deze  hoge  functionaris.  
Dat is in 1708, als op de holtsprake wel een flink getal hoge Heren aanwezig is, maar ook een respectabel aantal
kwesties zijn op te lossen. Er komt een zaak aan de orde, die voor het "hoog Adelijk gerigt" zal komen. 

De naam van de Heer van Muijden en een heenwijzing naar de Stoevelaar zijn voldoende om de "Erffgenamen"
te doen verlangen naar de Heer van Mennigshave, die de moeilijke karweitjes maar moet opknappen. Wel wordt
voorgesteld, dat de Heer van Muijden nog maar een "amiabel accoort" (minnelijke schikking) moet maken en
daarna gaat men ijlings over tot verpachting van veenakkers en dergelijke zaken. 

De predikant Nijhof vraagt om enkele noodzakelijke verbeteringen aan de Weeme. Men belooft, te laten maken
"het strate en de floere van de plaatse en gank voor de Deure, de Clooster Cosijns int Camertie en het hekkie
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van de vaalt". Welke Markenschrijver heeft dit schoons geschreven? Of heeft iemand moeite gehad met zijn
aandeel  in  een  tonne  biers?
Het  is  maar  goed,  dat  enkele  zaken  in  een  klein  comité  uitgewerkt  worden.  De  personen,  die  daarvoor
aangewezen worden komen op 19 juli 1708 in de kamer van de Heer Mariënburgh in het Slijkhuis bijeen. 

Op 4 oktober  onmoeten  zij  elkander  op Mennigshave.  Dat  is  meteen  het  bewijs,  dat  de  Markerichter  Van
Rechteren weer thuis is, hetgeen ook blijkt uit de handtekening die hij plaatst. Hij mag tevreden. wezen: op 21
september  1711 zijn  weer  enkele  Heren  op  Mennigshave  bij  elkaar  en  één  van  de  besluiten,  die genomen
worden,  luidt  als  volgt:  
"En daar en  boven  aan de Heer  Markrigter  te  betale op St.  Marthen 1712 een  schoon getreede  Scheepel
boekwijte en op St. Marthen 1713 weer een Scheepel  boekwijte en op St. Marthen 1714 een derde Schepel
Boekwijte ider akker".  Als iemand zijn akker op deze voorwaarden niet wenst te behouden, zal de akker "op
aanstaanden  sondag  worden  opgehangen",  d.w.z.  een  ander  kan  hem huren,  waarvan  de  afkondiging  "bij
Kerkensprake" zal geschieden. Dan kan ieder een briefje schrijven, waarin opgave van een eventueel bod gedaan
kan worden. 

In  de keuken van het Huis Mennigshave kunnen de pannekoeken gebakken worden van het  boekweit, maar
intussen zitten de "Erfgenamen" weer te worstelen met de schuldenlasten en kunnen zij constateren,  dat het
begin der  nieuwe eeuw voor de marke niet rooskleurig is. De maatschappij-structuur is evenwel zo aan het
veranderen, dat eerlang het markewezen verdwijnt. Als het laatste hoekje land verkocht is, blijft er immers geen
gemeenschappelijke grond meer over. 

Het merendeel der marken wordt omstreeks 1840 opgeruimd. Vergeleken met de tijd, waarmee we nu bezig zijn,
is dat nog wel 100 jaar later. Maar wat het markeboek betreft, dat is als samenhangend geheel spoedig uit. Een
deel is kennelijk verloren gegaan, maar enkele losse verhalen zijn nog wel de moeite waard. Daar zullen we
alsnog trachten over te vertellen. 

Er is een brief bewaard, gedateerd 20 april 1764. De drie schrijvers van deze brief blijken voorname heren te
zijn, te weten A. Sloet toe Nijenhuis, Drost van Salland, J. W. van Coeverden tot Rhande en S. de Schepper,
Burgemeester  der  Stad Deventer.  Hun schrijven  is  gericht  aan  "Ridderschap  en Steden  van  Overijssel".  Ze
herinneren er aan, dat zij een jaar geleden op 21 april 1763 van dit College een tweevoudigen opdracht hebben
ontvangen. Ten eerste, te zorgen voor de aanstelling van een nieuwe Koster en Schoolmeester te den Ham, ten
tweede, te onderzoeken, wie eigenlijk de bevoegdheid heeft om een dergelijke functionaris aan te stellen. Ze
vertellen nu van hun bevindingen: Na gedane infomlatie hebben ze aangesteld Dirk Bloemert. Deze heeft een
korte tijd de functie waargenomen, maar is naderhand naar Hogeveen vertrokken, waar hij een veel geringere en
minder  profitabele  schooldienst  heeft  aangenomen.  Hij  heeft  verklaard,  dat  hem  in  den  Ham  enige
ongaangenaamheden waren wedervaren, die hem persuadeerden om liever een soberder kostwinning elders te
zoeken. 

De schrijvers vermelden verder aangaande het tweede deel van hun opdracht, dat ze te weten zijn gekomen, dat
het  recht  tot  een dergelijke  benoeming in den Ham berust  bij  "Goedheren  en Erffgenamen van de marke".
Meteen hebben ze daardoor ontdekt, dat de zwarigheden met de Schoolmeester zijn voortgekomen uit het feit,
dat de bevolking hem niet heeft willen aanvaarden, omdat hij niet op wettige wijze gekozen was. Dit heeft nog
weer geleidt tot onderlinge ruzies, waarbij de vraag aan de orde is gekomen, wie wel en wie niet "gewaard" was.
Dit  in  verband met  eventueel  te houden stemmingen.  Men heeft  oude markeboeken en lijsten van "waren"
getoond, zodat de heren nu van alles op de hoogte gekomen zijn. Deze brief draagt de ondertekening van de drie
schrijvers. Daarna vermeld een onderschrift, door "Ridderschap en Steden" aangebracht, dat na bespreking een
nieuw verzoek tot dezelfde personen gericht werd om "voor ditmaal" een nieuwe Koster en Schoolmeester in
den Ham aan te stellen. 

Deze zaak heeft natuurlijk in den Ham veel beroering verwekt. Alles zou heel anders verlopen zijn, indien de
drie hadden kunnen beginnen met eerst een onderzoek in te stellen naar het recht van benoeming en pas daarna al
of niet iemand aan te stellen. Maar dat kwam niet overeen met hun instructie. Zowel de vertegenwoordigers van
de Ridderschap als die van de Steden zullen zich bij het geven van de opdracht wel ver boven de agrarische
bevolking verheven hebben gevoeld. De drie heren, die met hun neus op de feiten gedrukt zijn, hebben door de
inhoud van hun brief bewezen, nog gevoel voor recht en orde te hebben. En dat was misschien in de "Eeuw van
Verval" niet eens meer een alledaags verschijnsel. Zowel de marke als de hoge heren zullen er overigens van
overtuigd geweest zijn, hoe broodnodig een goed Schoolmeester is. Zelfs de wijze bestuurders van de marke
konden nog niet alle schrijven. Ze tekenden met een kruis en een ander zette er hun naam bij. Maar de heren van
adel waren vaak niet beter onderricht. Eén uit hen schrijft ergens over "de Riporaessie van Kerk en Toren en de
Weem" en steekt maar weinig uit boven de analfabeten in de marke. 
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Van de school naar de Kerk is maar één stap. Uit het kerkelijk leven is ook een stuk bewaard gebleven. Ds. E.
Kunst  is  in 1727 in den Ham beroepen en heeft  in 1766 zijn beroepingsbrief  gecopiëerd,  die we hieronder
overnemen: 

"Alsoo door het overlijden van de Eerw. Godz. Welgeb. Heer Bernhardus Nijhof de Kerkendiensten in den Ham
komen te vaceren, en deswege de Kerke aldaar nootwendig weeder met een bekwaam Leraar moet voorzien
worden: So is 't dat de Heren Erffgenamen des Carspels van den Ham, en de Ledematen der gemelde Kerke des
zelven Carspels, gehoort hebbende verscheiden Predikanten en Proponenten, en van der zelver bekwaamheid en
stigtelike wandel berigt zijnde, na gedane Kerkenspraeke door de Hoogwelgeboren Heer Baron van Rechteren
te Mennigshave op den sesten July dezes jaars, daarop op den 16 dito in de Kerke van den Ham vergadert
zijnde,  ten  overstaan  van  de  Deputaten  des  E.  Classis  van  Zwolle,  na  aanroepinge  van  Gods  naam met
meerderheit van stemmen in de vreeze des Heeren tot haren ordinairen Herder en Leraar hebben verkozen den
Eerw. Godz. Welgeb.  Ds. Everhardus Kunst, Theol.Candidatus om Gods H. Woort  suiverlik te prediken, de
Sacramenten  te  bedienen,  de  Kerkentucht  getrouw te oeffenen,  en  voorts  alles  wat  tot  de  H.  Kerkendienst
behoort,  waar  te  nemen,  en  dat  op  sodanig  een  tractement  als  Ds.Nijhof  Zal.  genoten  heeft.  
Verzoeken derhalven dat gemelde Ds. Kunst deze beroepingen gelieve aan te nemen, Sijn Hoog Welgeboren
Gestrengheit den Heere Land-Drost van Zalland, gelijk ook het E. Classis van Zwolle deselve te approberen, en
order te stellen, dat gemelde Ds. Kunst, in den H. Dienst bevestigt worde, biddende den HEERE des oogsts, dat
hij sijnen dienst wil vrugtbaar maken, tot eere van zijn naam, en veler zielen zaligheit. Dus gedaen in de Kerke
van den Ham Den 16 july 1727".

(Onderstont) Fr. R. Rechteren.
Lager stont) N. van de Wijck,
en verder de volgende namen,
Jan Derks als Diaken.
Voor Linde Egbert Dalvoorde,
voor Magele Hendrik Engberts,
voor Noortmeer Hendrik Slijkhuis,
Jan Lomes voor Meer.

Daaronder staat de verklaring van Ds.Kunst, dat dit afschrift getrouw is en heeft hij het gedateerd 22 maart 1766.
Het bovenstaande is den Ham ten voeten uit met zijn Markenrichter en de vertegenwoordigers van kerkdorp en
buurtschappen. Het is ook den Ham op zijn best om de zorg, die men er besteedt aan het kerkelijk leven om dit
in goede banen te houden. 

Op één der klokken in de Hammer toren staat (vrij vertaald): 

"de levenden roep ik,
de doden beween ik".

Het is een zegen voor den Ham geweest,  dat gedurende verscheiden eeuwen de klokken zondag op zondag
mochten  oproepen  om  te  komen  tot  de  verkondiging  van  het  Woord.
Zo werden de hoorders gesterkt tot hun vaak moeizame arbeid van alle dag. Zo konden ze ook getroost hun
doden begraven, die in of rondom de kerk of op andere kerkhoven wachten op het geluid van de laatste bazuin.
"U zij de Glorie, opgestane Heer!". 

Termen in de markeboeken

accommodatie - schikking 
accijns - belasting
admitteren - toelaten
aengefreeden -  aangegraven  (om eigen  grondgebied  te  vergroten  iedere  keer  een  stukje
verder graven)
aengeholden - er op aangedrongen
aengestemden - afgesproken
alinge - geheel
Aloua - fra. naam met betekenis 'leeuwerik'; kan fonetisch Alva zijn geweest
alse - als van
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alsodaene - die, genoemde
alsoodaene - al dat
amiabel accoord - minnelijke schikking
amotie - verwijdering
Anno et die ut sup(ra) - in het jaar en op de dag als boven
annotatie..enz. - verklarende aantekening dat alles vereffend is en niemand hierop kan terugkomen
arbitratie - scheidsrechter(lijke) beslissing
assesor - wethouder
assignieren - schriftelijk opdragen (te betalen)
attestatie - getuigschrift
attestot ut sup - getuige als boven
aver - over/voorbij/naast

B

baster-dochterman - man van bastaarddochter (van bijvrouw)
beenges - (weg) smaller gemaakt
believet - toegestaan (2-maal hetzelfde zeggen met andere woorden komt veelvuldig voor)
beroemen - gewag maken van
bescheijde - afspraak n.l. deze, dat men van de schuren geen woning mag maken en geen aandeel

  zal  hebben  in  de  Marke  of't  recht  van  "drift",  het  vee  weiden  in  de
Markeweiden
bescheijt - geschreven bewijsstuk
besorgen - verschaffen
bestadet - opgedragen, aanbesteed (besteden aan) 
bestellen - verzorgen
bevir - Bevert ? 
bewilligt - toegestaan
bij verlos - op verlies van
bijsteren - heeft gebreken
breef(de) - bewijsstuk van waertall; aandeelhebber en mede-eigenaar der gemeenschappelijke grond
der Marke
breve - schriftelijk bewijs
Brinckgien - brinkje, met gras begroeid stuk grond om het huis; graslandje met bomen.
brincksitters - ambachtslieden die graag aan de brink zitten (wonen) dat was het centrum
broeken - graslanden

C

Carolus gulden - 28 stuivers
certificatie 

unde bewijssing - schriftelijke verklaring! abewijs
competerende - toekomende
compos mentis - meester van zijn verstand/toerekenbaar
consessie - toestemming
consumieren - consumeren, opvreten
constringeren - dwingen
continueren - voortzetten.
continuerer - voorzitter
cum suis - en de zijnen

D

dergestalte - zodanig
dert, een dert - een derde deel?
deser jetsiger - dubbele uitdrukking voor; deze
disordres - wanorde
domine - vocativus van dominus 'heer'; in het boek vaak fout gebruikt.
dor verloop - in de loop
douariere - (fr.) weduwe
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drift - het vee drijven in de Markeweiden
drijffwaere - aandeel in het recht om 't vee in de Markeweiden te drijven

E

effectieren - ten uitvoer leggen
eijnen penninck - een bedrag
elemosiniers - diakenen / aalmoezeniers
environs - omstreken
eodem anno et die - in 't zelfde jaar en op dezelfde dag
eodem die - op dezelfde dag
Erffcoop - koop van onroerend goed
erffgenamen -  gezamenlijke  bezitters  van  de  Marke,  die  een  eigen  bezit  in  de  Marke
hadden, 

  daarin "gewaert" waren
erntfeste - een titel die door "eerzame" kan vertaald worden

F

floeren - van vloeren voorzien
fransijn - fijn soort perkament
fromme - dappere, standvastige

G

g.e. - geëerde (Freule)
geaccordeert enz. - overeengekomen
geadmitteerd - tussen de adel worden toegelaten als bezitter van een havezate
gaerden - tuin
geapprobeert - goedgekeurd n.l. de breef, bewijsstuk van waertall; aandeel-hebber en mede-
eigenaar 

  der gemeenschappelijke grond in de Marke
geavoueerd - toestemmend
gecollationeert - nagegaan
geconsenteert - toegestaan
gedelijck waer - naar ieders aandeel
geemien odder - gemeten of ...
geholden - verplicht
gelaest - toegelaten
geloven enz. - een spreuk die ongeveer betekent, hiermee is de zaak beklonken
gemeente van de Merck - de gemeenschap van de Marke
gemeente - Markegrond
gequiteerd - ontheven van, achterstallige, schuld
gequiteert enz. - ontheven van schuld, die hij achterstallig was
geremidijert - verholpen
geresolviert - besloten
gerichte - rechtszitting
gestalt - aangesteld
gestellet - aangesteld
gewaert - mede-gerechtigd; mede-eigenaar in de Markegronden
gheauthoriseert - gemachtigd
gierhoek - puntig stuk land
goetheeren - bezitters, erfgenamen
gouden schilt - Frans geldstuk; ongeveer zelfde waarde als een gouden tientje

H

half mudde geseijs - zoveel land om een half mudde koren te zaaien
Hartgers - (oorspr. zoon van Hertger)
heijt meijen - heide maaien
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hem gelave - hem beloofd
Hertger - voornaam, later ook achternaam
hoetmaeckers - naam en beroep aanduidend
holtgericht - rechtspraak(vergadering)
holtsproake - vergadering van gewaarden, opkomstplicht
huexken over zijn huijs - hoekje boven 'aan de voorkant' van zijn huis; vgl. bovendeur = voordeur
huijden - heden
huijsluijden - boeren
huttemannen - mensen die een hutje (huisje) op de hei gebouwd hebben, clandestien maar

  wel vaak wel gedoogd.

I

ignorantie - onwetendheid, onbekendheid
implooijieren - aanwenden, gebruik maken van, in dienst nemen (fra. employeren)
impost - accijns
in aller gestalt - in elk opzicht
in fidem subscripsi - naar waarheid beschreven
in Oirconde 

der waerheijt - naar waarheid
in Oirconde - ten bewijze van. Een getuigenis of verklaring
in voegen - zodanig
inkwireeren - een onderzoek instellen
interdictie - nadrukkelijk verbod
interesse - rente

J

jetsiger - de tegenwoordige
jetzunder - tegenwoordig
juffers - rondhouten palen

K

kamp - door een sloot omgeven stuk land (zowel bouw- als weiland)
katersteden - huizen van keuters
kempe - meervoud van kamp
kerkenspraeke - afkondiging voor of na de kerkdienst, ook van wereldlijke zaken
kerkensproake - afkondiging in de kerk ook, ook algemene zaken
keuters/katers - mensen die kwamen wonen zonder rechten te hebben
koopcedule - koopacte
kottens - onlangs
kotters - keuterboeren

L

laaksteen - grenssteen
laanter - landheer
latte, aan de latte - laten "opschrijven" in de winkel door een kerfje in een lat (stok) te maken
laeten ... wetten - doen weten
leer Lambert woninge - de lege woning van Lambert ?
leisten - bewijzen
lemijten - grenzen
lieffelijck verdrag - minnelijke schikking
loofwaerdige - geloofwaardige

M

markecedule - Marke reglement
markesedeke - gewoonte în de Marke
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Martini - 11 november
mede bewaert - tevens gewaert zijn. dwz. eigendomsrecht in de Marke
meijerluden - pachters
meijers - zij die het pachtgeld ophalen voor de grondheer
mercke en waertall - eigendomsaandeel in de Marke
merckelijcke achterdeel - tot nadeel
misvaelte - mesthoop, mestvaalt
mit unde - alsmede
mits deesen - hiermede, hierbij
monomanie - waanzin
morgen - zoveel grond als men in een morgen kon ploegen

N

nae ummeganck .. - na verloop van een maand, wel binnen zes weken
naest gelandet - naast gelegen
negerkoop - moet zijn Neher- (Naher)koop of Nakoop d.i. het recht van de erfgenamen (of

  anderen) om voor de zelfde prijs te kopen waarvoor een ander het kopen wil
nomine matris - uit naam van zijn moeder

O

obtempereeren - gehoorzamen
onverscheiden - onverdeelde
oort 1 - een vierde stuiver
opgemaakt - in orde gemaakt (kanten, oevers) 
optie - toezicht
overkommen - overeengekomen
Ovriest - Avereest
Paepsche religie - Roomse leer
pauper - arme (vrijgesteld van belasting)
Petri in de Vaste - 22 februari
plenaire - volledig, geheel
possessie - bezit 
praesumptie - vermoeden 
pretenderen - voorwenden, voorgeven
proceduiret(kosten) - rechtsspraak(kosten)

Q

quooten - evenredig aandeel 

R

reventer - refter, refectorium, eetzaal; in Zwolle dwarsdeel van klooster Bethlehem.
recognitie - vergoeding
remonstrieren - aantonen
Rosen Nobel - oude Engelse munt
rott - groep

S

schillinge - geschil
schotten/schutten - op stal zetten (als strafmaatregel)
schuijr(stede) - schuur(plaats)
schulten - schout
solderen - voorzien van een zolder
solempne - plechtige
sonderling - in het bijzonder
soo - zowel
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spikke - een dam van rijshout (om toch water door te laten)
st Jakob - 25 juli; begin van de roggeoogst
stee - eigennaam (waarsch.)
steege - doorwaadbare plaats in rievier(tje)
stuxen moet zijn Luxen - zeer waarsch. "uit Luik afkomstig"
sunder argelist - te goeder trouw
suspensie - schorsing

T

te wagten unde 
te waeren - te behoeden en te bewaren

teeringe - vertering
ten weersijden - door beide partijen zal worden nagekomen
thoe wijncoop - de tractatie van 't wijnhuis, door koper te betalen
tonne - 150 liter
tooken - volgend
treckgelt - het "opbod-geld";  beloning voor de Slag
truebelen - onlusten
turbel - troebele, woelige
uijtdrift - recht van vee laten weiden op Markegronden
uijtgemarckt ... - aangewezen en met palen (of stenen) aangegeven
ungelde - fooien
upsage - aanspraak (een moeten)
vame - maat voor bier of wijn (met afb. ruiter met vaantje)
vanden vurs - door genoemde
Vasten/Steden - beteken hetzefde, evenals eeuwelijck en immermeer
veele wech - veel (een flinke?) weg bij de kamp en de tuin aan te graven
vercofft unde vercoopen - verkocht
verdrijsten - verstouten
vermits deze - bij deze, hierbij
verponning, -ponding - belasting
verscheijden - verschillende
verwissen - verwittigen, op de hoogte stellen
vettekers - vet gemeste schapen
Vicarij - pastorie
vocatij - presentiegeld
voors(ijde) - genoemde
vredongen - afpalingen, afrasteringen
vrijsitters - vrijgestelden
vuerts - eveneens, deze zaak is afgedaan
vul unde - volledig, geheel 
vulle drijffwaere - 't volle (hele) bezitsrecht en recht om 't vee te laten drijven op de 

  gemeenschappelijke grond
vullist - tegemoetkoming?
vuurstede - stookplaats/schoorsteen
vuijeren plancken - vuren planken

W

waarmede de keerse hem -  tijdens  de  verkoop  bij  opbod  werd  een  kaars  brandende  gehouden  en
gelegenheid gegeven
de slag gegeven heeft   tot hoger bod; ging de kaars uit en werd de slag met de hamer gegeven, dan was de 

  laatste bieder de koper
waervan hij 
genieten zal - bij inzet, en verhoging, van de prijs genoot met een
ware - eigendomsrecht in de Marke
waschwaere - bijenwas-waere; stuk grond om bijen op te houden
wedeme huis - pastorie
weme - pastorie
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wes - om die reden
weshalve - om die reden
wetten - doen weten
wolffspanden - netten om wolven te vangen
wijll en cunsent - wil en toestemming
wijll - toen
wijnkoop - de koper moest tracteren,nl. van elke gulden een stuiver.
zal. - zaliger, wijlen
provisie - zekere mondvoorraad
zittekist - kist om op te zitten; plaatste men ook in de kerk

Aangeboden aan de OKV
Den Ham, januari 2005.
Was getekend: T. Veurink 

Verdeling van de marke 
1845 

Eén van de oudste bestuursvormen in Twente was de marke.  Met de verdeling van de gemeenschappelijke
markegronden (veelal woeste onbebouwde grond), midden negentiende eeuw, kwam er een einde aan deze vorm
van besturen. Het instituut marke werd door de Saksen naar deze streek overgebracht. Het woord marke komt
van  "marca"  en  betekent  grens.  De  grens  van  de  marke  werd  door  water,  ontoegankelijk  terrein  of  door
zogenaamde  "laakstenen"  aangegeven.  In  het  begin  van  de  negentiende  eeuw  waren  de  meeste
bestuurshandelingen  al  overgenomen  door  de  nieuw  ingestelde  gemeenten.  In  de  toenmalige  gemeente
Denekamp waren er de marken Denekamp, Noord Deurningen, Nutter, Oud Ootmarsum, Breklenkamp, Groot en
Klein Agelo en de tweedelige marke Lattrop en Tilligte. Aan het hoofd van een marke stond een markerichter
met zijn assessoren, als toegevoegde medebestuurders. Eigenaren van de marke hadden "gewaarde" erven. Een
"waar" was een recht in de marke op de gemeenschappelijke markegronden. Eigenaren van deze gewaarde erven
heetten eigengeërfden als zij het erf zelf bewerkten, of goedsheren als zij het erf verpachtten.

Jaarlijks werd er een "holting" of vergadering gehouden. Het woord holting is afgeleid van "holt", hout, dat één
van de  belangrijkste  bezittingen  van  de  marke  was.  De notulen  van  de  holting werden  bijgehouden  in  het
markeboek. De holting begon 's morgens om 9 uur bij rijzende zon op een vaste plaats in de marke. Tijdens de
holting  werden  de  verantwoordelijke  "gezworenen"  (bij  eed  benoemde  personen)  gehoord  over  eventueel
misbruik van de gemeenschappelijke markegronden, zoals: het onbevoegd hout hakken, het vergroten van het
erf, het verkrijgen van grond ("toeslagen"), het timmeren van huizen, het zogenaamde "gebouwt", het steken van
turf of wel het "schadden", het laten grazen van vee, de "uitdrift", en het voeren van eikels aan varkens, het
"akeren".  Werden  deze  feiten  schuldig,  "wroegbaar",  bevonden,  dan  waren  de  overtreders  "breukvellig"
(boeteschuldig) en moesten zij een geldbedrag storten in de markekas. Naast de controle door de gezworenen op
overtredingen  in  de  marke  was  het  markebestuur  ook verantwoordelijk  voor  het  onderhoud  van  wegen  en
bruggen.  De  bevindingen  werden  door  een  schrijver  in  het  markeboek  genoteerd  en  ondertekend  door  de
goedsheren en eigengeërfden. Dat er tijdens de holting goed gefeest werd, moge blijken tijdens een holting van 4
oktober 1708 gehouden bij Gerrit Cuiper in Noord Deurningen, waar voor f 10,‒ wijn, 6 kippen, 2 schinken, een
ton bier,  in totaal  voor f  38‒ en 7 stuiver werd genuttigd.  Naast  de goedsheren,  pachters  en eigengeërfden
woonden in de marke nog bijzitters, brinkzitters en kotters; alle drie veelal kleine boeren, die als niet-gewaarden
veel minder recht hadden op gebruik van de woeste grond.

In de Bataafs-Franse tijd kwam er steeds meer kritiek op het systeem van de marken. Het collectieve grondbezit
zou innovaties en productieverhoging binnen de landbouw in de weg staan. In 1810 verordonneerde koning
Lodewijk Napoleon de verdeling van de markegronden, maar de definitieve regeling betreffende de verdeling
van de gemeenschappelijke gronden kwam door de Markenwet van 1886 pas tot stand. De meeste marken waren
echter al verdeeld in de periode van 1837 tot 1850. De verdeling vond hoofdzakelijk plaats onder de gewaarde
erven, terwijl er een klein gedeelte naar de rest van de bevolking ging. De verdeling van de woeste gronden en
de ontbinding van de marke verliepen niet altijd vlekkeloos. De marke Denekamp, bestaande uit de buurschap en
het dorp, startte in 1815. In de holting waren er zoveel meningsverschillen, dat meerdere boeren kwaad uit de
vergadering wegliepen. In 1837 werd men het eens en konden landmeters aan het werk. Het duurde nog tot 1845
voordat men tot de verdeling kon overgaan. De marke Denekamp had 628 ha woeste grond, die onder 182 leden
moest worden verdeeld. Huis Singraven kreeg als grootgrondbezitter 103 ha toebedeeld. Huis Bögelscamp en de
Nederlands  Hervormde kerk  kregen  elk 36 ha.  De erven  Elferman,  Otman en Remerman zagen hun grond
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vergroot met respectievelijk 31, 17 en 11 a. De rest van de 386 ha werd onder de andere 176 leden verdeeld,
terwijl  8  ha  werd  verkocht  om  de  kosten  van  landmeting,  verdeling  en  andere  zaken  te  betalen.
Toch bleven sommige marken nog lang bestaan, terwijl hier en daar nog stukjes onverdeelde markegrond bleven
liggen, zoals in Noord Deurningen achter het "Zunnehoes" aan de Lattropperstraat. Ook in Breklenkamp ligt
achter de voormalige school nog een stukje onverdeelde markegrond. Deze marke is formeel nooit opgeheven.

Verdedigingswapens 

De verzameling verdedigingswapens van Spijker uit Hardenberg

Als liefhebber van de streekgeschiedenis heeft het ontstaan van Enter altijd al mijn interesse.  Vooral hoe de
mensen leefden, woonden in een plaggenhut in grote armoede. Lange dagen ploeteren in de natte grond, om de
leem af te steken en als er geld was werd de ellende met de nodige alcohol weg gedronken. Wat vaak dan weer
extra problemen met zich mee bracht, echtelijke ruzie, vechtpartijen en crimineel gedrag.

Het was een ruige tijd, waarin vaak het recht van de sterkste telde. Er werd veel gestolen, vooral aardappelen en
turf, stroperij werd gezien als een extra voedsel om te overleven. In de winterperiode was het vaak een keus die
ze moesten maken, stelen of verhongeren! Conflicten werden onderling uitgevochten, veelal zonder tussenkomst
van Justitie. Goorse mensen spraken over de mensen met de knipmessen, omdat er vaak tijdens ruzie messen
werden getrokken.

Aangezien in Enter maar één veldwachter was en alleen bij calamiteiten werd bijgestaan door Rijksveldwachters
uit Zwolle, was het bijna onmogelijk om de orde te handhaven. De gemeenteveldwachter deed alles op z’n fiets,
fietsend over modderpaden door weer en wind deed hij zijn patrouille.  Bij bijvoorbeeld een caféruzie,  werd
gewoon met de platte kant van het sabel de vechtersbazen het café uit geslagen. Zelden werd de dienstrevolver
gebruikt.

Voordat de wapenwet in 1890 werd opgesteld en in 1919 aangepast, was het heel gewoon dat mensen gewapend
met een handvuurwapen over straat gingen. Vooral de wat rijkere mensen gingen vaak gewapend met pistool of
revolver. Dit was niet alleen om wilde bijtgrage honden op afstand te houden, maar ook om zich te beschermen
tegen struikrovers en ander gespuis. Speciaal voor wielrijders was er een kleine “Velo-Dog” revolver te koop,
die in het handvat van het stuur paste, de patronen waren gevuld met kruit en grof zout om zo de honden die
achter de fiets aan rende op afstand te houden.
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In 1890 werd het verboden om met vuurwapens op de openbare weg te komen. Na  de Eerste Wereldoorlog, in
1919,  werd  het  bezit  van handvuurwapens  alleen  voor vergunninghouders  toegestaan,  om zo een  eventuele
gewapende volksopstand in de toekomst te voorkomen. Vroeger had elke boer wel een oud jachtgeweer of
vuurbuks in de kast staan. Ik kan me dat nog wel herinneren.

De hoferven
Veel mensen die in Twente stamboom-onderzoek doen komen terecht op een flink aantal boerenerven waar hun
voorouders hun jeugd of volwassenheid hebben doorgebracht. Naast genealogische gegevens is het ook altijd een
uitdaging om meer te weten te komen over de omstandigheden waaronder deze voorouders hebben geleefd. Dat
laatste is vaak een ingewikkelde zoektocht naar thans verdwenen rechtssystemen en omstandigheden. Dit boek
wil per boerderij  sporen aangegeven in welke archieven en publicaties men gericht  onderzoek kan doen om
daarover meer te weten te komen.

Als  eerste  referentie  bij  de  boerderijen  is  ‘Het  schattingsregister  van  Twente  van  1475’  opgenomen.  Het
handschrift bevindt zich in Staatsarchiv te Munster in Westfalen. De gegevens zijn ongewijzigd uit de publicatie
van Hulshoff overgenomen. Voetnoten vermelden ook gegevens uit schattingsregisters van 1495 en 1499. Deze
bevinden  zich  in  het  Gemeentearchief  van  Deventer.  Voor  zover  ze  relevante  informatie  over  de  Twentse
boerderijen bevatten zijn die opgenomen. 

De schatting is een buitengewone belasting die door David van Bourgondië, bisschop van Utrecht en landsheer
van Twente, wordt geheven als hij in bijzondere omstandigheden extra geld nodig heeft. Dit na goedkeuring van
Ridderschap en Steden. De hoofdregel is dat ieder volgewaard erve 2 schilt ofwel 3 gouden rijnse guldens moet
bijdragen en iedere kathe 1 schilt ofwel 1½ gouden rijnse guldens. Het is echter een misvatting om het aantal
gemelde  boerderijen  in  de  schattingsregisters  als  uitgangspunt  te  nemen  voor  het  aantal  gezinnen  en
inwoneraantallen van Twente, zoals bijvoorbeeld Slicher van Bath dat heeft gedaan. 6) Dat geldt tevens voor de
velen die deze bron daarna gevolgd hebben.

Er ontbreken nogal wat huizen en gezinnen en daarmee is het aantal inwoners rond 1500 in Twente vele keren
groter dan op basis van de schattingsregisters wordt aangenomen. Vergelijkend onderzoek levert op dat veel
huizen anno 1500 niet in de schattingsregisters vermeld zijn. 

Alle  huizen  en  boerderijen  uit  de  vrije  heerlijkheid  Almelo  (Stad  en  Richterambt  Almelo  en  Vriezenveen)
behoren niet tot de jurisdictie van de bisschop van Utrecht en ontbreken geheel. De heerlijkheid Diepenheim is
sinds 1331 wel van de bisschop van Utrecht, maar heeft een eigen administratie. Zowel de huizen uit de stad
Diepenheim als de erven uit Kerspel Diepenheim en Markvelde ontbreken geheel. 

Burgerhuizen in steden, dorpen en buurschappen in overig Twente zijn vrijgesteld van de schatting en worden
niet vermeld. Toch hebben de stad Delden en het dorp Hengelo in 1475 al een aanzienlijke hoeveelheid huizen
en bewoners. Ook in de buurschappen zullen er enige burgerhuizen zijn geweest: schoolmeesters, herbergen en
ambachtslieden. Al die huizen en hun bewoners worden niet vermeld. 

Maar  daarmee  zijn  we er  nog  niet.  De  bisschoppelijke  hoven en  hun bodegoederen  waren  vrijgesteld  van
schatting.  De  richter  van  Delden  heeft  bijvoorbeeld  de  Hof  te  Delden  (VPR  1413)  niet  in  het  register
opgenomen, want die hoeft toch niet te betalen. De bodegoederen zijn wel vermeld, maar hoeven niet te betalen. 

De Twentse kloosters met hun bewoners komen we ook nergens in de schattingsregisters tegen, terwijl ze wel
degelijk bestaan.  Ook de riddermatigen  mogen een boerderij  vrijstellen van belastingen,  dus ook voor deze
schatting. Het Huis Twickel (VPR 1432) is zo’n adellijke vrijing en wordt daarom niet vermeld. Het bestaan in
1475 is echter zeker. Dat geldt tevens voor het Huis Hengelo (VPR 1666A) dat in 1475 niet zelf genoemd wordt,
alleen  een  bijbehorende  herberg  en  lijftucht.  Dan is  er  nog een  familie  Bruggink  in  Woolde,  met  adellijke
wortels. Johan ter Bruggen deed in 1612 een verzoek om in de ridderschap verschreven te worden.

Maar  zijn  verzoek  wordt  afgewezen,  omdat  hij  onvoldoende  adellijke  kwartieren  kan  aantonen.  7)  Het
Overijsselse leenprotocol toont een familierelatie aan met Johan van Twickelo die zich in 1566 namens zijn neef
Johan ter Bruggen laat belenen met het erve Geerdink in Woolde (VPR 1443). Hijzelf kan niet vanwege een
verblijf in Lijfland (Oost Europa). 8) De familie ter Bruggen (Bruggink) is tot in de negentiende eeuw in het
bezit van 5 of 6 grote erven. Het stamhuis is het volgewaarde allodiale erve Bruggink in Woolde en die zou aan
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de  schatting  moeten  meebetalen,  maar  wordt  blijkbaar  als  vrijing  aangemerkt  en  niet  opgeschreven  (VPR
1457B). 

Volgens Germaans recht heeft iedere volgewaard erve het recht om een lijftuchtshuis op het erve te plaatsen. Er
wordt  in  het  schattingsregister  een  aantal  lijftuchten  genoemd,  met  daarbij  de  aantekening  dat  ze  bij  het
hoofderve horen en daarmee voldaan hebben. Er mag echter aangenomen worden dat alle volgewaarde erven in
1475 een lijftucht hebben, maar die worden niet allemaal vermeld, omdat ze begrepen zijn in het hoofderve.
Vaak hebben de hele grote erven ook nog wonersplaatsen en ook die zijn niet vermeld. 

Dan zijn er verder nog ongewaarde katersteden die niet hoeven te betalen. Een mooi voorbeeld daarvan is het
erve de Haar in Deldenerbroek (VPR 1596A). Die wordt niet vermeld in 1475 en 1601, maar komt reeds vanaf
1400 voor in de leenregisters van Overijssel. 

Het uitgangspunt van Slicher van Bath, dat het aantal vermelde boerderijen de basis is voor het aantal huizen en
inwoners, behoeft nuancering. Het door hem vermelde aantal is ongeveer 5 of 6 keer zo groot geweest. Hij heeft
daarmee het vooroordeel van het lege Twente gevoed. Dat standpunt is echter niet houdbaar. 

De verpondingsregisters bevinden zich in Zwolle. Ze zijn getranscribeerd door een cursusgroep Oud-schrift van
de Oudheidkamer  Twente.   Ook deze registers  geven  een  verre  van  compleet  beeld  van de  huizen en  hun
bewoners rond 1600. De Tachtigjarige oorlog heeft zijn sporen in Twente achtergelaten. In de richterambten
Ootmarsum en Oldenzaal  zijn veel  boerderijen verlaten en liggen  woest.  De soldaten van koning Philips II
worden genoemd als daders. Ze hebben het platteland afgestroopt naar hout, voedsel en roofgoed en hebben zo
bijgedragen  aan  de  verwoestingen.  In  1601  proberen  de  Staten  van  Overijssel  de  belastingheffing  via  de
verponding (grondbelasting) weer op te starten en moesten de boeren en bewoners van dorpen en steden opgave
doen van hun landerijen. Voor iedere 2 mudden land moet 1 daalder (30 stuivers) betaald worden en voor 1 mud
15 stuivers. In tegenstelling tot Ootmarsum en Oldenzaal en omgeving zijn de erven in het richterambt Delden
blijkbaar ongeschonden gebleven, in ieder geval kan de belastingheffing op de oude voet worden hervat. Een
uitzondering daarop is het Dorp Hengelo, waar vermeld wordt dat in de (boom)gaarden veelal verbrande bomen
te vinden zijn. 

Een ander probleem steekt nu de kop op. De steden en adel beroepen zich op oude privileges die hun vrijdom
van belasting garanderen.  Gedeputeerde Staten van Overijssel  willen daar  evenwel  niet  van weten, zodat er
schoorvoetend  en  mondjesmaat  en  gedeeltelijk  aangifte  volgde.  Met  de  maten  van  de  mudden  is  altijd  al
gerommeld. Als het areaal bouwland van een boerderij door ontginning of aankoop groter wordt, blijft de opgave
van het aantal mudden steeds gelijk. Vandaar dat de mud bouwland in de loop van de eeuwen ook steeds groter
wordt: van 24 aren, naar 28 aren, naar 32 aren en 40 aren.

Uit de verpondingsregisters blijkt dat de eigenaar van Huis Hengelo zijn havezate niet heeft aangegeven (VPR
1666A); alleen de opgave van zijn dorp Hengelo is bekend. Toch vindt men ook hierin geen compleet beeld van
het aantal  huizen en bewoners.  Alleen degenen die land in gebruik hebben en dat hebben aangegeven staan
vermeld, maar er zijn ongetwijfeld een aantal inwoners geweest die geen grond hebben gepacht of dat hebben
verzwegen. Datzelfde geldt ook voor de inwoners van Delden: niet alles is aangegeven en niet alle inwoners
hebben grond gehuurd. In de buurschap Woolde ontbreekt opnieuw het volgewaarde erve Bruggink (VPR 1457B
en 1457C). Johan van Raesfelt tot Twickel wordt erop aangesproken dat hij geen opgave heeft gedaan bij de
richter in Delden, maar dan blijkt dat hij reeds in 1600 zelf bij de Gedeputeerden aangifte heeft gedaan van Huis
Twickel  (VPR 1432) en zijn  erven  Wanink (VPR 1433) en Berghuis  (VPR 1434).  Deze gegevens  worden
vervolgens  in  het  verpondingsregister  opgenomen.  Bij  de  opgave van  de buurschap  Deldener  Es ontbreken
echter een aantal oude gewaarde erven: Assink (VPR 1434A), Bellink en Sanderman (VPR 1434B), Bokdam
(VPR 1434C), Jolink (VPR1434D), Kamphuis (VPR 1434E), Kolhof (VPR 1434F), List (VPR 1434G), Brinke
(VPR 1434H) en Nijland (VPR 1434J). Veel van deze erven moeten reeds in 1475 schatting betalen en vanaf de
middeleeuwen miskoren aan de Kerk te Delden. De meeste van deze erven zijn in 1601 eigendom van Huis
Hengelo en zijn in de verpondingsregisters kennelijk verzwegen. 

In dit document over Delden zijn de nummers uit de publicatie van de Oudheidkamer Twente overgenomen,
omdat deze nummering inmiddels veel gebruikt is in bronvermeldingen. De in 1601/1602 ontbrekende erven zijn
genummerd  met  A,  B,  C  et  cetera.  Uit  deze  publicatie  zijn  ook  de  teksten  betreffende  1601  en  1602
overgenomen.

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.
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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.

In het gericht Delden bevindt zich tevens het dorp Hengelo. Het dorp Hengelo is ontstaan op de Hof te Woolde,
later uitgegroeid tot het adellijke Huis Hengelo. De bewoners van het dorp Hengelo wonen in tuinen van het
Huis Hengelo en hebben daarop een huis gebouwd. De inwoners van het dorp zijn verplicht jaarlijkse uitgangen
te betalen en diensten te verrichten aan hun heer. De Hof te Woolde was ook een sacraal centrum getuige de
kapel die eeuwenlang naast het Huis Hengelo heeft gestaan en die later is uitgegroeid tot de St. Lambertuskerk.
Aan de Hof te Woolde is het erfmarkenrichterschap van de marke Woolde verbonden en tevens was de heer van
Hengelo erfmarkenrichter in de marken Groot Driene, Klein Driene en Oele. 

In het westelijk deel van het richterambt Delden blijken invloeden van de Stad Goor, gelegen in het richterambt
Kedingen. De stad is ontstaan op grond van de Hof Goor en de inwoners wonen op tuinen van de hof. Ze moeten
daarvoor  jaarlijks eieruitgangen betalen op Paaszaterdag na het  luiden van de klok. Om 12 uur ’s middags
worden de klokken geluid als teken dat de Vasten voorbij is. 19) De Hof Goor is lange tijd erfmarkenrichter van
de marke Kerspel Goor geweest en er heeft een kerk op ’t Schilt gestaan. Ook wordt op de Hof Goor hofrecht
gesproken. Naast een aantal hofhorige erven in Kerspel Goor behoren onder de hof Goor een viertal hofhorige
boerderijen in het gericht Delden. Allereerst is er de Scholten Oosterhof te Wiene (VPR 1537), een zeer grote
boerderij die evenals andere bisschoppelijke hoven in 1385 hofzwijnen moest betalen. Het hoorde toen al onder
de  Hof  Goor  en  had  geen  eigen  hofkring  (meer).  Verder  zijn  de  erven  Bekke  te  Bentelo  (VPR  1461),
Bloemendaal (VPR 1534) en Horst te Wiene (VPR 1538) hofhorig in de Hof Goor. Tevens bezit de hofmeijer
van Goor als privé-bezit het erve Nijhuis te Wiene (VPR 1556). 

De Kerk Goor bezit eeuwenlang het erve Konink te Hengevelde (VPR 1603) en de Stad Goor bezit het erve
Oonk in Hengevelde (VPR 1607). De Kerk Goor bezit eeuwenlang het erve Konink te Hengevelde (VPR 1603)
en de Stad Goor bezit het erve Oonk in Hengevelde (VPR 1607). De inwoners van de stad Goor kunnen op het
zogenaamde Zeldammer- of Goorse Broek ‘mede te water en weide gaan’. Ze hebben dus weiderechten in een
deel van de marke Wiene-Zeldam. Daar zijn in het verleden al vele moeilijkheden over geweest, die in 1532 met
een compromis zijn afgesloten. Als in 1854 de verdeling van de marke in uitvoering is moeten de weiderechten
van  de  stad  Goor  eerst  geregeld  worden.  In  een  onderhandse  acte  verdelen  Baron  van  Twickel,  als
erfmarkenrichter van de marke ‘Weddehoen en Cotwyk’ en de Gemeenteraad van de Stad Goor het voornoemde
broek, waarbij de Stad Goor ¼ deel krijgt (74 hectare) en de marke Wiene-Zeldam ¾ deel (232 hectare). 

De bisschop van Utrecht heeft de landsheerlijke macht in Twente onder anderen verworven door de verovering,
aankoop en ruiling van hoven met hun onderhorige erven en veelal markerichterschappen. In de regel is dat één
hoofdhof per kerspel/richterambt. Het is merkwaardig dat de bisschop van Utrecht in het richterambt Delden in
het bezit is van twee hoven. Hoe hij deze hoven verworven heeft is grotendeels in nevelen gehuld. Het ziet
ernaar uit dat ze als twee afzonderlijke complexen verkregen zijn van verschillende machthebbers.

De Hof Delden heeft 20 onderhorige boerderijen gelegen in:  Deldener Esch (3): De Hof Delden, Brinkkate en
Klein Pierik. (VPR 1413, 1414 en 1426) Deldenerbroek (5): Siemerink, Rottink, Immink, Altink en Semmekrot
(VPR 1578, 1579, 1585,  1591 en 1593)  Gericht Borne (2): Joostink in Zenderen en Middendorp in Hertme.
Gericht  Enschede  (4):  Zegelink  en  Hulswick  in  Esmarke,  Smedink  en  Beernink  in  Groot  Driene.  Gericht
Kedingen (5): Weernink in Stad Rijssen, Woolderink in Rectum, Staman in Wierden, 
Assink in IJpelo en Ovink in Markelo. Gericht Hellendoorn (1): Middendorp in Ehlen. 

De Hof Wiene heeft 21 onderhorige boerderijen gelegen in:  Wiene (3): Hof Weddehoen, Nijhuis en Weernink
(VPR  1576,  1556  en  1573)   Zeldam  (11):  Koebrugge,  Mentink,  Assink,  Wanink,  Spenkelink,  Volkerink,
Zeldam, Spekreis, Hagreis, Stokkentreef, Dijkert, (VPR 1555, 1558-1562, 1565-1568, 1568A)  Deldenerbroek
(1): Welberg (VPR 1598)  Gericht Haaksbergen (3): Rikkerink en Eeftink in Boekelo en Boink in Eppenzolder.
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Gericht Kedingen (3): De Keurs in IJpelo, Groot Wierse in Herike en Bode in Markelo.zijn nog andere hoven in
het gericht Delden met een interessant verhaal. 

Allereerst is er de Nijhof of Hof te Walde in Woolde. (VPR 1440). 21) Dit is de hoofdhof van het Kapittel van St.
Mauritius te Münster. Naast de Grekerinkshof in Delden van het Domkapittel te Münster is dit een tweede hof
die op invloed vanuit Duitsland wijst. Onder de Nijhof behoren de erven Buren in Woolde, Noordink te Almelo,
Gierveld in Wierden en Oosterhof in Rijssen. In latere tijden zijn deze goederen omgezet in leengoederen en
tijnsgoederen.

Ook het verhaal van de Hof te Azelo is bijzonder. Dit is één van de hoven waarop nooit een kerk is gebouwd,
maar die wel genoemd is naar de Germaanse goden, de asen. Die wonen in Asgoard, het rijk van de goden, waar
ook  de  mannen  naartoe  gaan  die  gesneuveld  zijn  in  de  strijd.  De  plek  wordt  kennelijk  op  de  Hof  Azelo
gesitueerd. De gewone stervelingen gaan naar Hellegoard, het onderaardse geestenrijk waar het ook goed toeven
is. Hiervoor heeft men blijkbaar ook een fysieke plek in de buurschap. In een lager gedeelte van de Azeleresch
treffen we enkele percelen land aan met de namen ‘heilgeloo’ en ‘heilig loo’ (kadaster sectie B 205 en 206).
Dankzij andere veldnamen zijn er aanwijzingen van een borg op landerijen behorende bij de Hof Azelo en die
duiden op hun beurt op een van oorsprong verdedigbare plek (kadaster sectie B 260 (voorste bergte), B 275
(middelste bergte) en B 276 (achterste bergte).  Mogelijk kan archeologisch onderzoek hier uitsluitsel brengen. 

De Hof te Azelo is ook een centrum voor bestuur door het daarop van oorsprong rustende erfmarkerichterschap
van de marke Azelo. Een deel van het verhaal blijkt uit het archief van Huis Twickel. 23) en een ander deel uit
het archief van het Richterambt Delden. 24) De familie van Rhede tot Brandtlecht bezit in de zeventiende eeuw
in de buurschap Azelo de Hof te Azelo (VPR 1496), het erfmarkerichterschap van Azelo en het erve Zegger
(VPR 1503).

Op 20 oktober 1654 komt het  tot  een scheiding van de vaderlijke boedel tussen de vier broers  van Rhede,
waarbij Adolph Frederik van Rhede, ridder van Maltha o.a. de goederen in Azelo krijgt toebedeeld en waarbij
wordt vastgelegd dat bij verkoop de oudste broer Joan Henrick van Rhede tot Brandtlicht het recht heeft om de
goederen te naasten tegen de verkoopprijs. In augustus 1657 blijkt dat het erve Zegger en het markerichterschap
van Azelo zijn verkocht aan jonker Rammelman op Huis Dubbelink. Joan Henrick maakt gebruik van ‘zijn recht
tot nadercoop’ en deelt dat aan zijn broer Adolph Frederik mee, alsmede aan jonker Rammelman met de eis zich
niet met deze goederen te bemoeien of zich iets aan te matigen. De uitvoering van de boedeldeling leidt tot
diverse geschillen, die worden beëindigd met een compromis in maart 1663. Het blijkt dat twee van de broers
Adolph Frederik, ridder van Maltha en Joan Plechelm, domheer te Münster, alsmede de moeder inmiddels zijn
overleden, zodat hun nalatenschappen ook kunnen worden geregeld tussen de twee nog levende broers, Joan
Henrick van Rhede tot Brandtlecht en Joachim Adriaen van Rhede tot Holte. Op 27 maart 1664 belooft Joan
Henrick aan zijn broer 12.000 rijksdaalders te betalen en 200 rijksdaalders vrij geld. De 1e helft moet betaald
worden op martini 1664 en de 2e helft op martini 1665. Joan Henrick blijft echter in gebreke met de betaling.
Zijn laatste broer Joachim Adriaen blijkt inmiddels ook overleden. Margarieta van Kobolt, vrouwe tot Holte,
weduwe Joachim Adriaen van Rhede verzoekt vervolgens mede namens haar kinderen in het najaar 1666 beslag
te leggen op alle goederen van Joan Henrick van Rhede. Bij de richter van Oldenzaal betreffende de erven
Schultenhoff, Fleer, Hakenberg, ..eimert en Gaem, bij de richter van Kedingen de erven Berkel, Bevervoorde,
IJpelo, Keppelink en beide Aalvink en bij de richter van Delden de erven Fluttert in Hengevelde en Zegger in
Azelo.  In  1668  na  vele  zittingen  wordt  advies  ingewonnen  bij  twee  rechtsgeleerden  binnen  Deventer  die
adviseren de verzoeken van de weduwe af te wijzen. Tenslotte kan na lang wachten op 1 november 1668 het
erfmarkerichterschap van Azelo door Joan Hendrik van Rhede voor de richter van Delden worden overgedragen
aan Adolph Hendrik van Raesfelt tot Twickelo. Deze oefent vanaf dat moment de functie van erfmarkerichter
van de marke Azelo uit. In deze transportacte wordt het erve Zegger niet vermeld; dat erve is nooit eigendom
van Huis Twickel geweest. 

Er zijn  nog meer hoven in het gericht Delden, maar de vroegste geschiedenis ligt vaak in nevelen gehuld. Er kan
nog veel  onderzoek plaatsvinden.  Zo zijn  er  de al  genoemde Oosterhof  te Wiene en het  daarnaast  gelegen
Zuidhof. Ook in Zeldam ligt nog een Sythof (=Zuidhof). Bentelo heeft zijn Hof te Bentelo, Oele zijn Hof te Oele
et cetera. bron: Hofmarken

Luchtoorlog boven Twente 1940-1945
Een Ju 188 bij Cafe Azink, Voortsweg te Enschede.
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Inleiding

De Junkers  188 was  een  redelijk  zeldzame verschijning  in  het  Nederlandse  luchtruim.  De  Ju  188  was  de
opvolger van de Ju 88, die in de oorlog als bommenwerper, verkenningstoestel, maar ook als nachtjager werd
ingezet. Behalve dat de romp bij de cockpit behoorlijk andere vormen had gekregen ten opzichte van de Ju 88,
viel vooral de andere vorm van de vleugeleinden op. Tijdens de oorlog zijn er in Nederland niet meer dan een
stuk  of  zes  Ju  188's  verloren  gegaan,  terwijl  er  van  de  Ju  88  ruim  250  stuks  op,  en  boven  Nederlands
grondgebied verloren zijn gegaan.

Een Ju 188 F-1 (Bron: http://ww2drawings.jexiste.fr/ )

Specificaties Ju 188

Spanwijdte:
Lengte:  
Topsnelheid:
Max  startgewicht:
Vliegbereik:
Motoren:
Bemanning:

22  m
14.96  m
500  km/h  op  6000  m  hoogte
14.000  Kg
1945  Km
2  BMW  801G-2  stermotoren  van  1740  pk
4 koppen

De 3e Staffel van Fernaufklärungsgruppe 122

De Aufklärungsgruppe 122 werd in november 1938 opnieuw opgericht in Goslar. In het najaar van 1939 werd de
3e Staffel van de Gruppe (3.(F)/122) in de richting van de Nederlandse grens gedirigeerd en kwam terecht op het
vliegveld Münster-Loddenheide. In juli 1940 kwam de 3e Staffel  naar Schiphol, en zou daar blijven tot juni
1942. In oktober 1942 was de Staffel al weer terug op Schiphol, en verbleef daar tot juli 1943, om vervolgens in
december van dat jaar al weer terug te keren op Schiphol. Het verblijf was nu een stuk korter, want in februari
1944 vertok de Staffel  naar  Soesterberg,  en is  van daaruit  in  september 1944 teruggekeerd  naar  Duitsland;
vliegveld Quakenburg, waar het tot het einde van de oorlog zou verblijven.
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Een  Ju  188  waarvan  de  rompcode  verwijderd  is.
(Bron: Bundesarchiv Bild 146-1989-039-18A)

In de periode van december 1943 tot augustus 1944 was Hptm. Hans-Joachim Wieser de Staffelkapitän van de
3e Staffel. De 3e Staffel beschikte in maart 1944 over een vloot van 12 Ju 188's, 2 Ju 88 D-1's, en een enkele Ju
88 D-5. De Gruppe vloog met de rompcode F6+ en voor de 3e Staffel werd de letter L gebruikt. De identificatie
letter voor dit specifieke vliegtuig is niet bekend. De rompcode zal er als volgt hebben uitgezien: F6 + *L

De crash bij cafe Azink

Vermoedelijk is de Ju 188, Wnr. 280226 van Soesterberg opgestegen, en kwam in de problemen als gevolg van
het  uitvallen  van  een  motor.  De  bemanning  heeft  vliegveld  Twente  proberen  te  bereiken.  De
weersomstandigheden voor de 29e maart  1944 waren  prima,  en geen  enkele belemmering voor een  veilige
landing op vliegveld Twente. Het archief van het KNMI meldt: onbewolkt, windkracht 3 uit bijna noordelijke
richtingen en een temperatuur van iets meer dan 5o Celsius.
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De  globale  crashlocatie  van  de  Ju  188  die  op  de  29e  maart  1944  verloren  ging.
Met dank aan de Heer Beijes.(Luchtfoto Google-Earth)

De Ju 188 kwam, volgens een ooggetuige, neer ten noorden van cafe Azink, vlak bij de huidig Zwaluwstraat, aan
de  west  zijde  van  de  Voortsweg.
De  onderstaande  kaart  beslaat  ongeveer  het  zelfde  gebied  als  de  als  de  bovenstaande  luchtfoto,  en  de
overeenkomstige infrastuctuur is dan ook heel goed te herkennen.
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De globale crashlocatie aangegeven door de blauwe pijl, geprojecteerd op een kaart uit het begin van de jaren 50.
(Kaart Topografisch Dienst, uitgave 1955, collectie auteur)

De bemanning van de Ju 188

Uit  de  NvM  (Namentliche  Verlustmeldung)  van  29  maart  1944  blijkt  dat  Feldwebel  Ernst  Mayer  en
Oberleutnant Werner Müller zwaar gewond zijn overgebracht naar het Lazarett in Gronau, net over de grens ten
oosten van Enschede, waar ze korte tijd later aan hun verwondingen zijn bezweken. Ernst Mayer en Werner
Müller werden begraven op het Evangelischer Friedhof Gronau (D). De beide andere bemanningsleden, Gerhard
Fischer  en  Edwart  Neitzke,  waren  waarschijnlijk  op slag dood,  en  zijn  in  eerste  instantie  begraven  op het
Deutscher Kriegerfriedhof Hilversum, vak 9, rij 3, graf 63 en 64. Na de oorlog zijn de laatste twee overgebracht
naar Ysselsteyn.
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Het graf van Oblt. Werner Müller op de begraafplaats te Gronau (D)

Het graf van Fw. Ernst Mayer op de begraafplaats te Gronau (D)

Het graf van Fw. Gerhard Fischer (foto Coll. G. Franken)

Het graf van Uffz. Edwart Neitzke (foto Coll. G. Franken)

Functie Rang Initialen Naam Nummer Leeftijd Begraafplaats Graf

Flugzeugführer
Beobachter
Bordfunker

Fw.
Oblt.
Fw.

E.
W.
G.

Mayer
Müller
Fischer

53501/123
53501/150
53501/122

25
26
24

Gronau  (D)
Gronau  (D)
Ysselsteyn

38
24
BG-3-58
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Bordschütze Uffz. E. Neitzke 53501/133 19 Ysselsteyn BG-3-59

Fw. Gerhard Fischer

Gerhard Fischer werd op 18 februari 1920 geboren in Chemnitz en was een zoon van Alfred en Frieda Fischer
Hahn.  Voordat  Gerhard  in  dienst  ging werkte hij  als  slager.  Op 3 juli  1939 starte  zijn  militaire  carrière  in
Chemnitz.

De  eerste  pagina's  uit  het  'Soldbuch'  van  Gerhard  Fischer.
(Kopie Soldbuch via Matthias Schubert, collectie auteur)

Op 1 oktober 1939 begon zijn opleiding bij het III Flak Regiment 43. In de loop van zijn carrière heeft Gerhard
Fischer zijn vervolg opleiding onder andere gevolgd bij de 3. en 4. Bordfunker Ausbildungs-Kompanie in de
periode van augustus 1940 tot februari 1941. In mei 1941 kwam hij als leerling bij de Aufklärungs Flugschule
vor zijn opleiding tot radiotelgrafist bij deze verkenningseenheid. Pas eind 1942 wordt hij operationeel geplaatst
bij de 1.(F)/Aufklärungsgruppe 121. Op 14 maart 1944 wordt hij overgeplaatst naar de 3.(F)/Aufklärungsgruppe
122, en 15 dagen later, vlak bij Enschede, sneuvelt hij als gevolg van een vliegtuigongeval.
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De  militaire  carrière  van  Gerhard  Fischer  zoals  opgetekend  in  zijn  Soldbuch.
(Kopie Soldbuch via Matthias Schubert, collectie auteur). Bron: website ‘een luchtoorlog boven Twente’. 

De cooperatie te Enter

De maalderij en de schuur van erve Borgerink
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foto: personeel van de cooperatie voor de oorlog, van links naar rechts: H. ter Harmsel, venter; Beverdam, chef

winkel; J. Brunnekreef, broodventer; J. Kampman, mulder. Slot, bakker; D. ter Harmsel, menger; J. de Wilde,

kantoorklerk; J. Rozemuller, voerman-chauffeur; H. ter Denge, mulder.

De  coöperatie is een vorm van zelforganisatie van producenten of verbruikers,  gericht  op het vergroten van
economische macht en het behalen van schaalvoordeel. De wet in België, Nederland en andere landen maakt het
bestaan van een ‘coöperatieve vereniging’ mogelijk. 

1935, de maalderij

Gerrit Hendrik Morsink ook wel Plas-Hendrik genoemd, is geboren op 1 november 1849 op het erve 'De Plas'
(bouwhuis van Huis Cattelaer).  Hij was bakkersknecht en trouwde in 1873 met Johanna Schuitemaker.  Zijn
schoonvader,  Jan Hendrik Schuitemaker,  was eigenaar van de laatste Enterse werf,  de 'Measters-Waarf'.  Hij
woonde op het oude erve Borgerink. Het echtpaar ging inwonen bij haar ouders. Naast de boerderij werd een
bakkerij gebouwd die een aantal jaren later werd uitgebreid met een kruidenierswinkeltje.
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Leerlingen Overijsselse landbouwmaatschappij uit Enter, omstreeks 1938, op het terrein van de coop.

Coöperaties  hebben een  belangrijke  rol  gespeeld  in  de  economische  emancipatie  van grote  groepen  van de
bevolking, vooral rond de eeuwwisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw. Via de coöperatie konden
producenten (vooral boeren) en consumenten zich verenigen en zo gezamenlijk doelen bereiken die voor elk
individu  onbereikbaar  zouden  zijn  geweest,  vooral  op  het  gebied  van  investeringen.  Wereldwijd  zijn  vele
coöperaties actief. 
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1926

Het erve Borgerink stond op de plaats waar later de cooperatie werd gebouwd.
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Frits Morsink en Lina de Wilde voor de eerste maalderij.

D. ter Harmsel (Bol Dieks), menger en J. Rozemuller, chauffeur

Johanna Schuitemaker overlijdt  op drieendertigjarige  leeftijd.  Enkele jaren  later  hertrouwt Morsink met een
zuster van Johanna Schuitemaker. Naast de drie kinderen uit zijn eerste huwelijk worden er nog vijf kinderen
geboren. Fredrik (Frits) Morsink is het jongste kind. 

Begin 1900 wordt de kneedmachine in de bakkerij uitgerust met een petroleum motor. In 1910 wordt naast de
bakkerij  een  maalderij  gebouwd.  De maalderij  werd  bediend door een  zware  motor  die  door zuiggas  werd
aangedreven. Intussen komt de vijftienjarige Frits in de zaak werken.
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De coöperatie is een Britse uitvinding. In 1760 werden reeds coöperatieve meelfabrieken geopend in Woolwich
en Chatham. De arbeiders waren eigenaren van de fabriek en konden niet alleen meel, maar ook brood, boter en
zelfs thee en suiker van de fabriek kopen. Robert Owen (1771-1858) werd door het idee geïnspireerd. In 1816
stelde hij  aan het  Britse parlement voor coöperatieve gemeenschappen op te richten. Dit leidde weer tot de
oprichting van het tijdschrift “The Co-operator”, dat instructies bevatte voor het oprichten en besturen van een
coöperatieve gemeenschap. De aanhangers van het idee organiseerden een aantal congressen in de jaren 1831-
1835 waar langzaam het idee van coöperatieve gemeenschappen plaats maakte voor coöperatieve winkels. 

In  1913 wordt de boerenvereniging 'Enter  en Omstreken'  opgericht.  Deze vereniging heeft  slechts twee jaar
bestaan. In 1920 is Frits Morsink getrouwd met Berendina Wessels. In hetzelfde jaar was Frits de initiatiefnemer
van de oprichting van  Coöperatieve  Landbouw Vereniging,  afdeling Enter  van de OLM.  Er was  inmiddels
elektriciteit in Enter en Frits heeft de zaak uitgebreid en gemoderniseerd. In 1926 worden er statuten opgesteld
die in de Staatscourant van 23 juni 1926 worden gepubliceerd. De coöperatie was een rechtspersoon geworden.
Morsink verkoopt de zaak aan de coöperatie neemt voor dertigduizend gulden; eerst de winkel en bakkerij, in
1930 de maalderij. Frits Morsink wordt directeur.

Het  prototype  van de coöperatieve  winkel was “The Rochdale  Society of  Equitable Pioneers”,  opgericht  in
augustus 1844. De oorspronkelijke winkel in Toad Lane te  Rochdale is nu een museum van de coöperatieve
beweging, het Rochdale Pioneers Museum. Het succes van deze winkel was te danken aan het feit dat de winst
werd verdeeld onder de leden van de coöperatie  door middel van een dividend aan het  einde van het  jaar,
afhankelijk van de gedane aankopen. Voor de administratie van wat de leden hadden gekocht werden penningen
uitgegeven. Rond 1860 beleefde de beweging een hoogtepunt van groei. 
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De winkel van de coöperatie met personeel omstreeks 1950: van links naar rechts Mien Ezink,  Beverdam, Mien
Morsink  en  Johan  Langenhof  (de  Menze).

"Zo, 'n poond koekjes Janna, aanders nog iets? Och, doot mie nog meer drei oons suuker, Mientje". En Mien
Ezink woog héél secuur drie ons suiker af in de weegschaal! Ja, zo ging dat toen!

Naast de winkel komt een woonhuis voor de directeur. In 1932 wordt met textiel begonnen en als dat aanslaat
wordt  het  woonhuis van Frits  daarvoor  bestemd. Tegenover  de coöperatie  staat  het  huis van Weijssink (De
Bosdame) te koop. Frits Morsink koopt het pand, laat het slopen en bouwt er een nieuw woonhuis. In dat jaar
overlijdt Gerrit Hendrik Morsink, de grondlegger van de cooperatie. 

In 1935 wordt er een vrachtwagentje gekocht waarmee de grondstoffen worden aangevoerd. Transportbedrijf
Wassink in Enter, die dat vervoer tot dusverre verzorgde, verloor een grote klant. 

Frits Morsink is lid van de 'Trouwgroep', een gereformeerde verzetsgroep. De groep streefde ongewapend verzet
na. De Tweede Wereldoorlog is begonnen.. Veel onderduikers vonden een schuilplaats in de maalderij en achter
de oven in de bakkerij. De bekende verzetsstrijder 'Frits de Zwerver' (ds. Slomp) vond vaak onderdak in Enter.
Toen veel boeren uit het Enterbroek wegens 'Judenhilfe' waren opgepakt heeft Frits Morsink zich erg ingezet om
de boeren vrij te krijgen. Direct na de oorlog was Frits hoofd van het Burgerlijk Gezag in Enter, dat daarna werd
overgenomen door het Militair Gezag.
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Frits Morsink en Berendina Wessels

Het  socialisme en  het  anarchisme omhelsden  de  coöperatieve  beweging,  waardoor  het  ook  een  politieke
beweging was met natuurlijke politieke vijanden. De belangrijkste daarvan was de kerk. Deze had al eeuwen de
armenzorg op zich genomen. Het zag de socialistische coöperaties daarom als een vorm van kritiek, te meer
omdat het socialisme sterk anti-klerikaal was. Bovendien was het doel van de armenzorg kerkbezoek, terwijl het
doel van de coöperatie emancipatie van de arbeider was. Belangrijke Nederlandse coöperatieve winkels droegen
namen als “Eigen Hulp” en “Help U Zelf”. In België viel de scheiding tussen klerikalen en socialisten vrij goed
samen met die van Walen en Vlamingen en die van relatieve welvaart en armoede, waardoor de taalstrijd verder
aangemoedigd werd. De kerk ontmoedigde coöperaties of probeerde ze onder controle te krijgen. In Frankrijk
was de macht van de kerk gebroken door de Franse Revolutie en ondervond de coöperatieve beweging weinig
weerstand. Bedrijven openden coöperatieve kantines en winkels. Zelfs in het leger was een coöperatieve mess
heel  normaal.  Overal  ontstonden coöperatieve militaire tehuizen (cercles militaires) die voedsel en onderdak
boden aan militairen. 

Na de oorlog ging het goed met de coöperatie. Er werd voortdurend uitgebreid; er kwam een nieuwe bakkerij.
Begin  jaren  zestig  kwam de schaalvergroting  in  de  intensieve  veehouderij/pluimveehouderij  en  bulkvervoer
werd noodzakelijk. De maalderij ging over naar VTL Almelo.
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De nieuwe winkel, de oude is nog niet afgebroken.

Na de Eerste Wereldoorlog zette een langzaam verval van de coöperatieve beweging in. De coöperatieve winkels
konden  niet  concurreren  met  de  schaalvoordelen  van  steeds  grotere  winkelketens  en  het  motief  van
armoedebestrijding werd ondergraven door de toenemende welvaart. Tegen die tijd waren echter weer nieuwe
vormen van coöperaties van de grond gekomen, vooral in de agrarische sector en de daarmee samenhangende
financiële instellingen, zoals de  raiffeisenbanken. 

Er werd een nieuwe winkel  gebouwd.  De kruideniers-  en manufacturenwinkel,  de bakkerij  en de maalderij
werden  afgebroken,  evenals  de  kantoren  en  het  woonhuis  van  Nijland.  De  nieuwe  winkel  werd  de  eerste
supermarkt in Enter. Sanders en Emté kwamen er later.

Huttenkloas geradbraakt 
1775  Rechtspraak in Oldenzaal
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In mei 1775 vond er te Bentelo, in de Deldeneresch, vlakbij Goor een dubbele moord plaats. Algauw werden
Klaas Annink, zijn vrouw Aarne en zijn zoon Jannes beschuldigd van het plegen van deze moorden. Klaas,
Aarne en Jannes woonden in een armzalig hutje te Bentelo, vandaar dat Klaas de bijnaam Huttenkloas had. Het
trio vermoordde twee mannen, de crimineel Pompen Hendrik en de kousenverkoper Willem Stint. Klaas, Aarne
en Jannes werden opgepakt en gevangen gezet in de gevangenis van Oldenzaal. Alle misdadigers uit Twente
werden in Oldenzaal veroordeeld.

Ook bezat  Oldenzaal  een martelkamer,  waar de beruchte dwangstoel  stond. Deze stoel werd gebruikt  als de
gevangenen niet wilden bekennen. Zij werden dan op deze stoel, voorzien van kettingen en spijkers, gedwongen
een bekentenis af te geven. Het verhaal  gaat  dat Klaas Annink ook op deze stoel gezeten heeft,  voordat hij
bekende de moorden gepleegd te hebben.

Klaas,  Aarne  en  Jannes werden  in  september  1775 in Oldenzaal  op een  vreselijke,  wrede  manier  ter  dood
veroordeeld.  Klaas  en  Jannes  werden  op  middeleeuwse  wijze  geradbraakt  en  Aarne  werd  gewurgd  aan  de
wurgpaal.  De  executies,  de  voltrekking  van  de  doodstraf,  vonden  in  die  tijd  plaats  op  het  galgenveld  van
Oldenzaal, buiten de stadspoort ten westen van de stad. De Opregte Haarlemsche Courant uit 1775 beschrijft de
executie te Oldenzaal. Het was dus nationaal nieuws. De executie van een heel gezin was spectaculair.

In 1775 was de rechtspraak iets anders dan tegenwoordig. Huttenkloas werd ter dood veroordeeld door de drost
van Twente. Hij was de vertegenwoordiger van de stadhouder en kon de doodstraf uitspreken. Een verdediging
kreeg hij niet. Hij werd onder bedreiging van marteling ondervraagd en alleen maar beschuldigd. Executies
werden in het openbaar uitgevoerd en vaak onder grote publiekelijke belangstelling.

In het vonnis werd exact weergegeven hoe de doodstraf voltrokken zou worden. De misdadigers werden van
onderop  geradbraakt.  Zij  werden  op  een  rad  of  wiel  gebonden,  waarna  de  beul  de  ledematen  stuk  sloeg,
beginnende bij de benen totdat bijna alle botten waren gebroken en de slachtoffers langzaam dood gingen. Nadat
de executie was uitgevoerd werden de dode lichamen tentoongesteld op het galgenveld. Bij het radbraken werd
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het lichaam op het rad gebonden en met het moordwapen, in dit geval de bijl, op een staak gezet. De executies
golden dan ook als afschrikwekkend voorbeeld. Iedereen die de stad binnenkwam moest langs het galgenveld en
zag de lijken van de misdadigers.

Wandelingen door Nederland
Overijssel 1928, achtergrondinformatie en inleiding

 

De auteur dit boekje is Jolle Albertus Jolles (Vlissingen 1888 - Dwingeloo 1946). J.A. Jolles was hoofd van de
Openbare Leeszaal te Arnhem. Hij schreef de vijfdelige serie Wandelingen door Nederland. In 1926 verscheen
Noord-Limburg, daarna Drenthe (1927), Overijssel (1928), Overijssel (1928), Zuid-Gelderland (1919) en Noord-
Zeeland (1930). Behalve de Wandelingen-serie heeft Jolles onder meer een serie boeken over de geschiedenis
van de schuttersgilden in de zuidelijke provincies geschreven. 

Gedurende enkele  decennia,  grofweg tussen  1880 en 1940 waren  geïllustreerde  ‘VVV-gidsen’  populair.  Ze
verschenen tegelijk met het opkomend toerisme en bevatten – en dat maakt ze interessant – vaak uitgebreide
plaatsbeschrijvingen. Ze werden uitgegeven door plaatselijke verenigingen voor vreemdelingenverkeer, door de
ANWB of door uitgevers die zich speciaal toelegden op het uitgeven van deze gidsen. In de Overijssel Collectie
van de Rijnbrink Groep bevinden zich tientallen van deze gidsen,  waarvan er een aantal  te  zeldzaam en/of
kwetsbaar zijn om uit te lenen.
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Zijn grootvader was  Jolle Albertus Jolles (Amsterdam, 28 december 1814 - 's-Gravenhage, 23 december 1882)
was  een  Nederlands politicus.  Jolles  was lid  van het  patricische  geslacht  Jolles en  een  zoon van  Johannes
Andreas  Jolles (1771-1848), onder andere lid van de raad van Amsterdam, en Hendrika Stoopendaal (1782-
1847). Hij trouwde in 1842 met Alida Elizabeth Croockewit (1821-1847), met wie hij drie kinderen kreeg. Hij
hertrouwde in 1849 met Cornelia Johanna Jacoba den Tex (1827-1907), dochter van prof. dr. mr. Cornelis Anne
den Tex (1795-1854), hoogleraar in Amsterdam, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en zus van jhr.
mr.  Cornelis  Jacob Arnold  den  Tex (1824-1882),  burgemeester  van  Amsterdam;  met  haar  kreeg  hij  negen
kinderen. Jolles was minister van Justitie in het derde kabinet-Thorbecke. Hij bracht belangrijke wetten tot stand,
zoals  die tot  afschaffing  van  het  zogenaamde  coalitieverbod waardoor  werkstakingen mogelijk  werden.  Hij
moderniseerde het gevangeniswezen door invoering van de individuele celstraf. Voor en na zijn ministerschap en
Kamerlidmaatschap was hij raadsheer in de Hoge Raad. Jolles was in het tweede kabinet-Thorbecke minister van
Hervormde Eredienst.

Zijn vader was Cornelis Albertus JoIles, geb. te Amsterdam op 2 januari 1853, hoofdingenieur-directeur te Den
Haag, overl. te Arnhem op 19 mei 1924, zoon van Jolle Albertus Jolles en Cornelia Johanna Jacoba den Tex. Uit
dit huwelijk nageslacht, waaronder de tak Entinge en Rheebruggen.
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De wandeling die Jolle Albertus Jolles in dit boekje beschrijft maakte hij alleen. Acht dagen lang, van zondag 31
juli tot en met zondag 7 augustus 1927 trok hij door Overijssel van hotel naar hotel. Hij had geluk met het weer.
De temperaturen varieerden die week in waarden tussen de 20 en 30 graden. Alleen op zaterdag barstte er een
hevig onweer los. 

Tijdens zijn wandeling probeerde hij zoveel mogelijk contact te leggen met de lokale bevolking. Hij liet zich
rondleiden door kosters in kerken en de lokale historicus liet hem de overige belangrijke gebouwen zien. De
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beschrijvingen van inventarissen van kerken, archieven en stadhuizen zijn nogal langdradig. Daarentegen geven
de beschrijvingen van het platteland dat hij doorkruist en de gesprekken die hij daar voert, een mooi tijdsbeeld.

Inleiding  

Het wandelen in een stijl, gelijk dien van ons en andere Trekvogels, of de Nederlander der achttiende en der
negentiend eeuw daarin wel zoo'n baas was? Een eeuwige zwerflust, als de “Wanderlust" der Duitschers, scheen
hem toen niet in de voeten te zitten. Zie, als beste literatuur over het onderwerp, de Arcadia's. Volksboeken, van
omstreeks 1640 tot in de 19e eeuw gewijd, welke opkomst en grootheid der Nederlanden verklaarden met de
bedoeling "den geest der Landgenooten op te wekken tot de bespiegeling en beoefening van de Schoonheden der
Natuur, tot het waardeeren van de Oudheden des Vaderlands, tot eene grootere Liefde voor de voortbrengsels
van onzen Geboortegrond,  en tot  het  vormen van verdraagzaame opgehelderde  en den beschaafden mensch
alzins  betaamende  gevoelens  over  onderscheide  onderwerpen,"  zoo  duidt  Adriaan  Loosjes  het  aan,  in  't
voorbericht van zijn "Hollands Arkadia" (1804). Om nu alle uitvoerigheid den lezer op d' aangenaamste wijze
aannemelijk  te  maken,  stak  men  den  gedegen  inhoud  "onder  't  loofwerk  van  liefkoserije".  Heemskerks
"Batavische Arcadia" (1637) begon er mee, en gemakkelijk werd zij voortgezet die immers van alle tijden is; wat
echter de "verdraagzaame opgehelderde gevoelens" betreffen, alvorens in de tweede helft der achttiende eeuw te
zijn  aangekomen  had  men  hier  de  gewoonte  niet,  zich  zóo  uit  te  drukken.  

Meestal is het verhaal in den vorm eener samenspraak tusschen herders en herderinnen, vrijers en vrijsters die, te
voet of met een wagen,  eropuit  gingen;  steeds in gezelschap van tenminste éen alleswetenden persoon.  Bij
Heemskerk  heet  hij  Waarmond  (veelbelovend  is  de  naam)  en  geleidt  zijn  herdertjes,  dames  en  heeren  in
herderscostuum het buitenleven beminnend, met takt. Bovendien beminnen zij elkaar en zingen 't soms uit in een
lied. Komt het aan 't slot tot een huwelijk, dan in geen geval vóor de tochtgenooten zich op hun wandeling in
vaderlandsche  geschiedenis  en  plaatsbeschrijving  hebben  bekwaamd.  

Heemskerk,  raadtsheer  in den Hoogen Raadt van Holland etc.,  voegde vele rechtsgeleerde noten, soms tien
bladzijden lang, aan het reisverhaal toe; waarin hij, als verlicht man, tevens tegen heksenprocessen, pijnbank e.d.
optrad. Zoo echter werd "de lijst grooter dan de schilderij", zegt Loosjes, het boek wat te zwaarwichtig voor eene
herdersgeschiedenis  uit  Arkadia.  Want  de bewoners  van die beroemde  paradijsachtige  landstreek  in  't  oude
Griekenland waren slechts eenvoudige lieden, weliswaar groote jagers en muzikale herders; doch dat ze zoozeer
om  de  rechtsgeleerdheid  gaven  is  niet  bekend.  Dat  was  meer  iets  voor  de  Atheners.  

Aan belangstelling in de vaderlandsche oudheden bestond hier te lande dus geen gebrek, de stoffe vloeide van
alle  kanten  toe;  ook  werden  het  landschap  en  zijn  merkwaardigheden  door  bekwame  teekenaars  (Pronk,
Rademaker,  Stellingwerf  e.a.)  verdienstelijk  afgebeeld.  De  tegenwoordige  voorliefde  voor  oude  kerken  en
raadhuizen, gevels met gevelsteenen en andere monumenten van geschiedenis en kunst, is dus niets nieuws, ten
hoogste eene opleving; de kennis, welke men sinds 1846 folklore noemt, veel ouder dan dat jaar. Alles alleen
wat of veel wetenschappelijker beoefend, en nu minder met de teekenpen verlucht, dan door middel van de
gevoelige plaat. Eéne belangrijkheid moet worden uitgezonderd, de Natuur zelve. Haar bezien wij met geheel
andere oogen, dan onze voorouders. 

Naast deze Arcadia's zijn de boeken uit vorige eeuwen, welke alleen beschrijvingen geven, zonder dat daarin een
wandelend gezelschap als 't ware ontdekkend optreedt, zeer talrijk. Dit is nu alles bij mekaar heel mooi, maar -.
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Het aandeel der belangstellende menschheid in 't avontuur der Arcadia's is wel zeer onbeteekenend, evenals het
avontuur zelf; en daardoor is het, dat men geen hoogen dunk krijgt van hun wandelen. Is het wel de bedoeling
dier schrijvers geweest een voorbeeld te geven, ter navolging? Zouden zij gehoopt hebben, dat hun jonge lezers
voortaan óok op onderzoek uittrokken, te voet? En is het niet verdacht, dat men de liefkoserije zoo noodig had
om het  relaas  aantrekkelijk  te  maken?  Iets,  waar  noch  Heemskerk  in  1637,  noch  Loosjes  in  1804,  noch  -
heksluiters van de lange rij - de schrijvers van "Het Reisje naar Gelderland" (1830) en de "Morgenwandelingen
door  en  in  den  omtrek  van  's-Gravenhage"  (1832)  buiten  kunnen?  
Ja, daar zijn er geweest, die haar konden missen, dominee Claas Bruin bijv., dichter van de "Kleefsche en Zuid-
Hollandsche  Arkadia".  Deze  berijming  van  een  tocht  o.a.  naar  
"Het  Vorst'lijk  Land  van  Kleef,  daar  menig  van  gewaagt,  
't  Geen roem op boomsieraad en hooge bergen draagt," is het verslag van twee reisjes, "in Hooimaand in de
Jaaren 1713 en 1714 afgelegt."  

Historie dus! Maar och, welk bijzonder wandelaarsgeluk is het, dat deze tochten den reizigers, en Bruins lezers
naderhand, heeft veraangenaamd? Men verneemt: hoe lekker het eten hier was, hoeveel minder lekker ginds; dit
als persoonlijk iets tusschen vele aardrijks- en geschiedkundige bijzonderheden, welke voor 't grootste gedeelte
ook thuis uit boeken konden zijn opgediept. Dat schr. daarbij zijn "gevoelen omtrent onze Vaderlandsche zeden
en zaaken wat rondborstig geuit" heeft, deed méer verwachten. Verder, zeer schaarsche ontmoetingen en een
paar bezoeken aan bekenden in 't  vreemde land. Met "pijnlijke verbazing" vraagt men zich af, wat deze vijf
heeren onder leiding van hunnen Goedaard, zooals schr. zich noemt, eigenlijk precies liepen? Goedaardig is het
zeker,  veel  wordt  er  gepreekt  en  alles  in  het  licht  der  eeuwigheid  bezien.  Op  hunnen  wagen.  Tenzij  het
gezelschap is uitgestapt om even te "voeteeren", terwijl Jan Edel vooruit rijdt. Wel heeft men vermeden in 't
gevaarlijke  buitenland zijn geluk te beproeven,  het  reizen daarheen  brengt  "in  't  algemeen meer nadeel  dan
voordeel" en men loopt in elk vreemd rijk weer anders de kans zedelijk te gronde te gaan, voorzoover men niet,
door van "akelige steiltens" te rollen, al eerder verongelukt is. Toch levert het reizen ook door onze vreedzame
en vlakke gewesten gevaar op en geeft verdriet, dat echter met een weinig "foezel" te rechter tijd wordt te niet
gedaan. En nóg moeten wij den durf van dit gezelschap, dat het inderdaad tot Kleef brácht, laten meetellen; -
anderen, na een roerend afscheid uit de hoofdstad vertrokken, kregen immers in Nieuwersluis of daaromtrent
Heimweh  en  keerden  terug......  Het  is  ook  waar,  "qu'  il  faut  juger"  etc.,  m.a.w.  dat  een  voetreis  vroeger
bezwaarlijker,  de wegen slechter,  de goede herbergen schaarscher waren; maar zoo kon de reiziger 't  overal
treffen en in het buitenland kwam daar 't een en ander bij waarmede hij binnen onze grenzen niet te kampen had.
En als eindelijk de Revolutie komt, die velerlei verandering en beweging bracht, gaf die wel velen Duitschers
doch zeer weinigen Hollanders een "Spaziergang nach Syrakus" in den zin. Wanneer de firma Van Gend & Loos
voor den spoorweg 't veld reeds grootendeels heeft geruimd, treedt een andere dominee op, die, met heel wat
hoogere vlucht, in tallooze wandelingen door Nederland 't  schoone vaderland aan zijn tijdgenooten tracht te
ontdekken. Het is niet om aanmerking te maken op het groote werk van dezen zeldzamen zwerver als ik zeg, dat
hij, om de gevolgrijkste propaganda voor het wandelen te maken, misschien toch nog té vaak in diligence of
tentwagen stapte, niet alleen wanneer het eenigszins regenachtig was, maar vooral in streken waar - hij zegt het
zelf - door de grootere afstanden tusschen de plaatsen "geloopen" zou moeten worden. Nu, het wandelen in klein
bestek, dat werd er sinds Craandijk niet minder op, maar het trekken van dorp naar dorp, het te voet doorkruisen
onzer provincies, het "loopen" op avontuur, dat moet hier altijd nog geleerd worden. 

In de negentiende eeuw hebben ook wij de "akelige steiltens" beklommen en oog gekregen, andere oogen, voor
de grootsche heerlijkheden der natuur. De Arcadia's hebben daarvan nooit meer verstaan en doen begrijpen, dan
wat de oude Romeinen ervan begrepen, het liefelijke, het aangename. Zoo was Arkadië. Ten slotte is dan hier de
verheven pracht van elk landschap, ook van het onze, bekend geworden en al heeten wij geen romantisch volk te
zijn, de liefde voor den vereerden bodem en de lust tot onderzoek moesten ons tot menigen dwaaltocht drijven.
Hoeveel valt er niet altijd te ontdekken, voor menschen die, in plaats van gedwee zekere blauwe wegwijzertjes te
volgen, hun eigen weg willen en kunnen gaan. Zulke menschen die, zonder haast en een "air" alsof ze 't land
even vluchtig komen afroomen, met takt en vriendelijke belangstelling het vreemde en den vreemde voor zich
winnen, en daaruit winnen rijken oogst als iets, dat die hun toevertrouwen. Het is dan uit onzen oogst, lezer, dat
wij U ten derden male iets willen meedeelen. 

 Geplaatst  door  Overijssel  -  Plaatsbeschrijvingen  1880-1930  op  04:46 Geen  opmerkingen:  Labels:  31.
Wandelingen door Nederland - Overijssel (1928), Overijssel (1928) 
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Wandelingen door Nederland - Overijssel (1928): Enschede - Glanerbrug - Losser  

Het jaar 1927 bracht veel minder gunstig weer dan wij hoopten, zoodat menige tocht moest vervallen en noch
Paschen, noch Pinksteren ons Trekvogels in de gelegenheid stelde, de 2- of 3-daagsche wandeling, voornaamste
nummer van 't programma, gezamenlijk te ondernemen. In de vacantiemaanden zijn onze leden gewoonlijk zoek,
dus, toen het eindelijk einde Juli gestadig mooi weer beloofde te worden was de leider de eenige, die gereed
stond om op pad te gaan. Daar hij zijn verlof nog te goed had kon de tocht wat langer duren; zoo vindt de lezer
hieronder 't verslag van een voetreisje van 8 dagen, juist zooveel als de wandelaar noodig had om de provincie
Overijssel  op  zijn  gemak,  van  de  Duitsche  grens  tot  aan  de  Zuiderzee,  te  doorloopen.  

't  Komt  eigenlijk  goed  uit,  dat  hij  een  keer  gedwongen  is  eenen  wandeltocht  te  beschrijven,  welk  zonder
gezelschap  werd  gemaakt.  Want  ook de heerlijkheid van het  alleen-wandelen  moet  velen nog geopenbaard
worden. "Hoe saai", zei iedereen die ervan hoorde, "wat jammer dat ge geen gezelschap hadt". Lieve mensch,
indien ik niet vreesde verkeerd verstaan te worden, indien het niet onaardig klinken zou tegenover hen, die
anders mijne zoozeer gewaardeerde reisgenooten zijn, ik aarzelde niet met U, zonder meer, een geestdriftig “O,
als ge eens wist hoe koninklijk ik me voel wanneer ik alleen op pad ga!" te antwoorden. Om hier iets geks op te
laten volgen,  dat  waarlijk  te gek  is...  Alexander de Groote,  toen hij  Azië introk, moet ook zooiets gevoeld
hebben... 

De vergelijking is in zooverre niet kwaad, dat Overijssel (heb ik onderweg opgemerkt) voor zéer velen in 't land
net evenveel beteekent als Klein-Azië. De trek is evenmin daarheen, als naar Drenthe of Noord-Limburg. Enkele
punten waren door "Hollanders" tamelijk bezocht, enkele andere bleken bij Overijsselsche menschen in trek te
zijn, maar het land in zijn geheel (afgezien van zijne bewoners) was - leeg. Boud gesproken, en toch! Wanneer
men in de vacantiemaand Augustus,  gedurende acht  mooie dagen van Glanerbrug  tot  Vollenhove over alle
soorten wegen wandelend, slechts enkele toeristen tegenkomt (van wie geeneen te voet) heeft men eenig recht tot
zulk eene uitspraak. En dat te moeten zeggen van eene provincie, die, behalve verheven in hare vergezichten, in
bosch-  en  waterpartijen  zoo  arcadisch  schoon  is!  

's Avonds in Enschede aangekomen. Ik wist den naasten weg niet naar 't hotel en vroeg dien aan een man die,
fiets  aan  de  hand,  met  een  vriend  stond  te  praten.  
‘Rechtuit en dan links, ga maar zachies aan, ik kom zoo mit de fiets, dan zal ik oe wel terecht sturen.’  Hij kwam
en  bleek  spraakzaam,  hoorde  mij  uit,  ik  hem.  Om  ten  slot  te  eenige  belangstelling  in  Enschedesche
aangelegenheden te toonen en zoo gauw niets anders wetend, vroeg ik naar 't kanaal. Het Twenthe-Rijnkanaal.
‘O,  dat  was allemaal  gescharrel  en geklets  van die kapitalisten. Zoo? Ja,  bij  ons in Enschede wilde men 't
eigenlijk  heelemaal niet  hebben’.  Hij  zei  nog veel  meer,  als een,  die op "het” kapitalisme gebeten is gelijk
sommige kinderen op hun ouders. Slachtoffer of self-made in zijn denken, wie komt hem eens achterop om hém
terecht te sturen? 

Mij althans bracht hij waar ik wezen moest. Om in den laten avond nog te ervaren, dat Enschede in haar hart op
drukte gesteld is. Het lawaai verminderde niet vóor 11 uren, zoodat opvolgers beter doen met de achterzijde van
het huis te verkiezen. Doch zoodra de menschheid zich niet meer laat hooren is er niets dat u verder hindert; zoo
werd ik uitgeslapen wakker  en aanvaardde na eenige toebereidselen  - nog niet  mijn wandeltocht,  maar den
tramrit  tot  Glanerbrug.  Bij  't  instappen kon ik mij  afvragen,  of  Amsterdam en Enschede 't  beter  weten dan
Arnhem, door de s van “eenmanswagen" weg te laten.  Het trammetje rijdt  door buitenwijken,  tamelijk rijk
aandoend met menige villa, en dan in de schaduw van een langen rechten straatweg, langs buitengoederen waar
de grooten van Enschede wonen. De landelijke uitspanning  Dolfia halverwege (al  dan niet  verrijkt  met een
"dancing'" voor menschen uit de stad) toont een aardig zitje onder boomen. Ik stap uit vooraan 't dorp; de tram
gaat door tot aan de brug (grens).  Mijn weg ligt  links,  voorbij  een R.K. kerk, over de spoorbaan en steeds
rechtuit; spoedig buigt de verharding naar links af terwijl mijn weg zich als karrespoor met fietspad voortzet.
Een bakker loopt, naast zijn door een paardje voortgetrokken broodwagen, denzelfden kant uit. Hij is heelemaal
niet spraakzaam, toch wil hij wel vertellen, dat de schoorsteenen vlak achter Glanerbrug al in Duitschland staan
en tot een "Baumwollfabriek" behooren. Het woord "katoen" schijnt hier niet meer gebruikelijk. Veur den oorlog
gingen  ze  allen  over  de  grens  werken,  nu  gaan  er  meer  naar  Enschede.  

Ge begint den toestand al te begrijpen. Glanerbrug (het nieuwe) is een dorp van fabrieksarbeiders, gesticht met
het oog op Gronau. Maar in Gronau is het niet meer dát, dus gaat men tegenwoordig liever den anderen kant uit.
Of zij  hier  nu nog wel  geschikt  wonen?  Heel  frisch is  de buitenlucht  boven dit  dorp ook niet.  De bodem,
aanvankelijk meest weidegrond, glooit een weinig op, vooral naar links. Aan den gezichtseinder overal bosch,
enkele boomgroepen liggen daarvoor,  maar in plaats van uitzichttorens steken fabrieksschoorsteenen erboven
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uit. Vier leege wagens, twee aan twee verbonden met de paarden voor den eersten, rijden 't land in. Om nog hooi
te halen, of reeds rogge. 

‘Als je naar Losser wil’, schreeuwt een der voerlui me toe, ‘moet je de draden maar volgen, dan ga je electrisch’.
'k Laat dat liever aan den postbode over, die per fiets de huisjes afgaat en bij elk zoolang werk heeft, dat ik hem
telkens weer inhaal. Neem dus het eerste pad rechtsaf, dat u lijkt, om gauw de Glanerbeek te bereiken. Een smal
slootje  geeft  de richting aan,  't  staat  vol  vergeet-mij-niet  met velddistel,  kamille en valeriaan aan den rand.
Dopheide bloeit in de buurt. Voor ge 't weet staat ge op den straatweg, even Zuidwaarts en dan op de brug. De
Glanerbeek is op 't oogenblik een bescheiden watertje, dat kalm en glad over lichtbruine bedding vloeit, diep
liggend en in de schaduw. Roodbont vee graast aan hare oevers, tusschen boomen. Zij krijgt niet veel kans, want
iets Noordelijker neemt de Dinkel haar op, en meteen de Elsbeek die, van Westwaarts gelegen moerasgrond
komend, eerst nog den straatweg breekt. En daar is de Dinkel zelf, even den weg rakend, de beruchte Dinkel die
verderop nóg meer beekjes opslokt en ervan groeit zoodat zij, tusschen Denekamp en Ootmarsum al, in regentijd
een stroom kan wezen van geweld, een Amazone in 't klein die het halve bosch onder water zet. Maar nu is 't
droge, warme Zomertijd. Op het land slaan mannen de zicht in 't koren. Daarachter verrijst de groote nieuwe
textielfabriek van Van Heek. Nog niet geheel  in bedrijf,  licht een voerman me in, met zijn wagen turf naar
Losser  rijdend.  
“Zoo, ga je naar de Zandbergen? Jammer, dat je er Zondag niet was, toen waren er wel 3000 man, 't kan in
Scheveningen niet drukker zijn geweest. (Hij is er erg trotsch op.) Voor ons is het niets, wij hebben de Dinkel
altijd vlakbij, maar die lui uit de stad willen graag eens in de vrije natuur zwemmen - O, hij moet erom lachen, al
die meisjes en vrouwen, in de Dinkel, zelfs grootmoeders al kunnen ze haast niet meer loopen, de Dinkel in!  

Gelukkig, dat de 3000 man er vandaag niet  zijn. De wandelaar  heeft  al genoeg aan drieduizend schillen en
papieren, welke zij Zondag daar hebben achtergelaten, en aan de drie of vier families benevens eenige alleen
zwemmende heeren, die er zijn. Daar zijn meer menschen die deze Anabasis liever niet zien: twee nabij wonende
boeren, een ten Noorden en een ten Westen, die de toegangswegen langs hun huizen hebben versperd, waardoor
de menigte genoodzaakt is, in wijden boog van Losser uit Noordwaarts om de Zandbergen te bereiken. Hetgeen
de wandelaar,  die  trouwens  nog van niets  wist,  niet  belette  op eigen  manier  meer  rechtstreeks  het  punt  te
naderen.  Na  den  turfman  gegroet  te  hebben,  ging  hij  rechtsaf,  langs  een  korenveld,  den  grintweg  op  naar
OverdinkeI.  Over de Dinkel. Dan, even voorbij café Hassink, linksaf 't  bosch in. Het geurde hem tegemoet:
hooge hei, berken en dennen en bezemkruid met welriekende zwarte peulen. Over de Ruenbergerbeek, volgende
Dinkel-versterking,  lag ter plaatse een bruggetje.  Nu moet hij wat links houden, bij eene splitsing waar een
turfgat vol water staat het linker pad nemen voorbij een bouwvallig boerenarbeidershuisje, en zoo rechtuit tot aan
een  der  verboden  wegen,  dwarsweg  voor  hém,  een  laantje  van  hoogere  boomen.  Daar  liggen  een  paar
boerderijen; rechtsom langs de achterste raakt hij dieper 't bosch in en op een weggetje dat al gauw begint te
stijgen. De dennen worden hooger, gemengd met eikenhakhout, bezemkruid en later jeneverbes. Totdat, in de
diepte, ineens de Dinkel opblinkt, de beroemde bocht met het 's Zondags dicht bevolkte strand. Alleen waar geen
strand is, aan 't steilste gedeelte, zijn de nesten der oeverzwaluwen talrijk. 
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De Dinkel tegen de Zandbergen

Een rustig plekje om te zitten is nog wat verder. De bocht voorbij, 't bosch weer in en rechtsom tot aan de andere
boerderij. Achter de wei voor 't huis, aan de overzijde van het pad, stroomt weer de Dinkel. 't Hek geopend en
erover heen; een kalme wandelaar mag dat wel doen, altijd op voorwaarde dat hij het hek achter zich sluit. Een
smalle hooge vonder voert naar den overkant, en daar is het plekje onder beweeglijke populieren, tegen een
roggeveld waarin de korenbloemen op sommige punten overheerschen. Hier in 't gras liggend wordt ge door
geen mensch in uwe rust gestoord. Alleen wat koeien van de wei bij 't Zandhuis grazen aan den stroom; straks
komen melkers van de boerderij en tevreden loopen ze op hen toe. 

De Zandvonder

Er was daarachter een man aan 't maaien, ik had zijn zeis 't droge graan hooren snijden, totdat hij haar op den
schouder legde om naar huis te gaan en een stukje te eten. We loopen samen op, 't  smalle paadje langs de
korenvelden, naar Losser toe. De rogge is laat dit jaar, vertelt hij, wel 8 dagen. Verderop, in Enter, spraken ze
van anderhalve week.  Op den stadsmensch maakt het  misschien geen  indruk, maar den landman tellen alle
dagen.  Wij steken een boerenerf  over,  hij  mag dat  vanzelf  en ik,  omdat  ik met  hem ben,  en bereiken  den
"Zwarten weg" die inderdaad zwart is, den eigenlijken toegangsweg tot de Zandbergen. Toen werd ik daarover
ingelicht.  Och,  't  is  allemaal  schuld  van  de  
vreemdelingen, ze vernielen te veel, hun kinderen halen de eieren bij den boer uit het kippenhok, dan zegt die ten
slotte : je blijft van mijn erf. Nu zijn de bergjes voor een deel verkocht "aan de rooien zal ‘k maar zeggen",
d.w.z. de arbeiderscoöperatie "Tot steun in den strijd" te Enschede, die er een rust- en ontspanningsoord van
maken wil. Hij wijst me nog zijn huisje, dan ga ik weer alleen.

400



Oude kerktoren te Losser
Eenzaamheid van korten duur, want ras sta ik midden in 't dorp op het pleintje voor den ouden kerktoren, en als
ik dezen bekeken en "genomen" heb en het huis zoek met den gevelsteen, blijkt vlak ervoor een gezelschap in rij
zoo maar op de straatkeien te zitten, in gemoedelijk gesprek. Gaarne bereid, inlichtingen te geven. Het huis is
kort geleden in tweeën verhuurd (nieuwe nummering D 178 en 179), elk heeft een deur van de poort tot voordeur
en  dus  de  helft  van  den  steen,  welke  sluitsteen  van  den  poortboog  is.  De  spreuk  erop  geeft  meteen  't
stichtingsjaartal, aldus: 

ChrIstVs/soLVs est/serVator/MVnDI, d.i. te zamen 1672. 

Een der rampjaren van Berendje! Ook Losser heeft moeten branden (1665); de steen is dus van den herbouw.
Toepasselijk  opschrift.  Nietwaar,  de  herbouwer  moet  zooiets  gedacht  hebben  van:  Christus  solus  en  niet
Berendje  van  Galen.  Zoo'n  bisschop  nog  wel....
Een van 't  gezelschap, de dorpsbarbier,  staat  op en loopt een eindje mee. Hij wijst me een nog ouder huis,
tegenwoordig onbewoond en als schuur in gebruik, dat door den brand gespaard het oudste van Losser zou zijn.
Dan  vraag  ik  naar  het  "Zomerhuis".  
- O, dat kunt U gerust gaan zien, de bewoner is een neef van me. Daarop loopt hij terug naar de anderen. Best.
Het blijkt weliswaar geen lustslot in een groot bosch, wat de naam deed vermoeden, doch een nederig huisje aan
de  straat,  met  als  eenige  bezienswaardigheid  een  groote  eikenhouten  schouw  in  de  betrekkelijk  kleine
voorkamer. Ik verontschuldig mijne komst - een schreiend kind wordt juist op moeders schoot uitgekleed omdat
het  ziek  is  en  naar  bed  moet  -  terwijl  ik  de  recommandatie  van  den  neef  overbreng.  
- Een néef,  van mij? roept ze verwonderd, bijna verontwaardigd uit. Een oudere vrouw, bij 't  raam gezeten,
mompelt  eenige  geruststellende  woorden...  O,  van  mijn  mán!  Ik  vreesde  al,  dat  dit  de  recommandatie
aanmerkelijk  verzwakte,  maar  neen,  't  was  toch  goed  Ga  je  gang.  
Het zware eiken bovenstuk rust op twee eiken pilaren. Het is met twee huismerken in medaillon en de letters W
W en S B, het jaartal 16-54 en, in 't midden, eene bloemenguirlande versierd; op den eenigen zijkant staan deze
woorden: AN GOTTES SEGEN/IST ALLES GELEGEN. De tegels in den achterwand kleuren blauw-paars-
blauw; de blauwe vertoonen, binnen den ring, een bloeiende plant in pot. 
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Ik kom ook terug bij 't gezelschap op de keien. De barbier wil nog meer laten zien en brengt me voor de woning
van  den  plaatselijken  oudheidkundige,  een  timmerman,  vandaag  helaas  op  karwei.  Zijn  huis  is  vooral
merkwaardig,  doordat  hij  't  zelf  meer in antieken stijl  bracht,  o.a.  door 't  aanbrengen van twee uitgezaagde
paardekoppen  bovenaan  den  puntgevel.  Omdat  hij  dit  symbool,  heidensch  evenals  de  baksteenen
"donderbezems" naast de staldeur in den muur gemetseld, in deze Christelijke tijden en dan zoo hoog aan zijn
huis wat te bar vond, had hij bovenop de koppen twee koperen kruisjes geplaatst. Hierdoor werd het tot eene
soort geloofsovertuiging: Christus, meer dan Wodan; welk getuigenis echter in de eeuw van Plechelmus meer
zin zou gehad hebben, dan in de onze. Wij stonden hierover nog te praten, toen des kappers winkeldeur rinkelend
openvloog, zijn vrouw naar buiten schoot en over de straat gilde: 'n Klant! Hij weg. 

'k  Had nog éen  bezoek te  brengen,  bij  den bakker.  Ook aan  de koele  pomp achter  zijn  winkel;  hij  kwam
gedienstig met een kommetje aandragen, maar 'k hield mijn bekertje reeds in de hand. 't Licht gele water smaakte
niet slecht op dezen heeten dag. En toen ik met mijn half brood onder den arm de bakkerij verliet, stond daar een
dikke  man  vriendelijk  te  lachen,  vragend  of  het  gesmaakt  had.  Zoo  was  iedereen  tegemoetkomend,  gelijk
dorpsmenschen, vooral der minder rijke provincies, dat kunnen zijn; want stadsleven, of rijkdom en deftigheid
op 't platteland, bevorderen dit soms niet. Zelfs de veldwachter, die me even later op den weg naar Oldenzaal
aanhield, om te weten of ik werkelijk een Nederlander was, keek alleen maar een beetje ernstig - 'k ben er zeker
van - omdat men nu eenmaal als veldwachter niet ál te innemend mag zijn tegen iemand, dien men aanhoudt.  

Boven Losser had de donder even gegrommeld en waren eenige regendroppels neergevallen; doch de bui dreef
over.  't  Was een lichte Zomerzonnedag,  die den  mensch behaagt  wanneer  hij,  zonder  veel  inspanning,  wat
slenteren en liggen kan. De wandelaar nam zich voor, tot Oldenzaal zooveel mogelijk in de schaduw te blijven.
Hij  had zijn  geheelen  middag nog voor  zich  en  kon afdwalen  naar  's  harten  lust.  Dus ging  hij,  achter  de
steenbakkerij om, een zandweg op en liet spoedig eerst den rugzak, daarna zichzelf in 't hooge gras neervallen,
vlak bij het bruggetje over de Bethlehemsche beek (Dinkelwaarts). Iedereen deed op dat oogenblik zijn slaapje.
Die  boeren  hebben  hunnen  dag  verstandig  ingedeeld;  zoo  is  een  boerenleven  in  sommige  opzichten  een
heerenleven, waarbij ons stadsleven 't aflegt. De oude (18e eeuwsche) Enkhuizer almanak "prognosticeerde" het
al: "November, leste quart. De boerinnen krijgen het spinnewiel bij de werken; terwijl de Boeren in 't hoekje van
den Haard elkander over de Dwaasheden der stedelingen onderhouden." Die immers, niet zonder aanmatiging, in
hunne steden meenen 't land te overzien. Wat zijn ze intusschen hunne grootheid en gewichtige beteekenis buiten
gauw  kwijt.  Geestelijke  duisternissen  en  “wantoestanden"  overal,  en  toch,  elke  tocht  naar  buiten  doet  den
wandelaar aan als eene bevrijding. Zoo gaat  het iemand altijd die, in 't  andere kamp aangekomen, voelt die
menschen onderschat te hebben. Nu behoeft hij nog niet ertoe over te gaan, ten koste zijner eigen stadgenooten,
den boel te prijzen als een sympathiek wonder.  Er zijn echter  twee punten, waarop de kleine "eigen" boer,
landbouwer met heel zijn hart - en tot die soort behooren velen in Overijssel - op eigen wijze sympathiek is. Ten
eerste: een boer, wiens lust en leven het is, dat zijn weiden er goed bij liggen, zijn akkers een welig gewas
opleveren, wordt daardoor op den langen duur, als maker, een ietwat verfijnd mensch. Ten tweede: hij is boer
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met eere. Voor den stadsmensch mag dat woord bij gelegenheid als scheldwoord te gebruiken wezen, hem is 't
een eerenaam. Zoodat hij ook wil schijnen, wat hij is. Daarentegen is juist in de steden eene soort menschen
talrijk, die liefst wat anders schijnen willen, dan ze zijn. Boer zijn, dat is immers goed genoeg om het ook te
schijnen; maar de stedelijke kleedingmagazijnen wenschen iederen willekeurigen man tot "heer", iedere vrouw
tot "dame" te maken. Iets anders wordt daar tegenwoordig niet meer afgeleverd. De bijbehoorende manieren zijn
"op eigen atelier" vervaardigd.  Dat de jonge boerin niet  reeds begonnen is, zich met die hulp eenigszins te
verminderen (zou men kunnen zeggen) is helaas niet langer vol te houden.  

Dus waren, tusschen Losser en Oldenzaal, de in 't  bosch verspreide boerderijen den wandelaar even zoovele
genoeglijke pleisterplaatsen, behalve gelegenheden om naar den weg te vragen als hij mocht verdwaald zijn.
Daar  was  kans  op.  Eerst  ging  alles  goed.  Een  weidepad  bracht  voor  een  hek,  'k  ontsloot  het  en  kwam
ongehinderd over 't erf eener oude Twentsche boerderij, op een dwarsweg en voor den ingang van een dicht
boschje. De oude waakhond blafte niet eens, 'k zag slecht een paar gezichten voor het keukenraam verschijnen
en weer verdwijnen. Dit was een wonderlijk boschje. Als van de lichte straat een oud kerkgebouw betredend,
werd men door plotselinge schemering vreemd bevangen, onderging men in een portaal van groen en daarop
onder 't waarlijk ondoordringbaar bladerendak eene al te snelle overgang uit klaarlichten dag tot geheimzinnig
duister. Voor welken lichtschuwen wandelaar dit zoo is aangelegd? Van wandelen kon trouwens weinig komen,
want de grond, sponzig nat, trok en kleefde bij elken stap, waarom op 't midden der grasbegroeide paden wat 
hooi was neergeworpen, opdat ze begaanbaar zouden zijn. Na een keer 't geheele boschje te zijn rondgeloopen
om weer bij 't portaal uit te komen, bereikte ik na verder gebagger een landweg aan de Westzijde, al even nat en
vol diep doorgroefde modder; maar met uw vetleeren laarzen zijt ge daartegen gewapend. Deze weg, opdrogend
waar  't  geboomte  aan  zijn randen even ophield,  leidde voorbij  een tweede boerderij  weer  in bosch tot  een
kruispunt van wegen; een beekje liep daar ongevraagd over 't pad. Ik koos verkeerd, in zooverre dat ik verder
Oostwaarts afweek dan mijn plan was. De kaart liet in 't onzekere, want de nu rechte zandweg liep langs zeer
jonge weiden, vroeger bosch, door boschjes afgewisseld. Na over eenige met prikkeldraad omwonden hekken
geklommen te zijn, recht op de derde boerderij af, zag ik daaruit een vijftal koeien stappen, door twee kleine
jongens voortgedreven mij tegemoet, weidewaarts. De boer stond haar na te zien en meteen mij op te wachten,
een gesprek werd aangeknoopt,  en even later  was ik binnen om het  huis te zien. Een "los  hoes",  ofschoon
veranderd  en  vergroot.  Zoo  was  de  koestal  uitgebreid,  de  bedstee  weggebroken  en  een  slaapkamertje
aangebouwd. Wel bestond nog de éene groote ruimte welke 't geheele boerenbedrijf omvatte, de stookplaats met
haal, de groote pot voor veevoeder, het ondiepe kastje waarin veelkleurig aardewerk en, in 't woongedeelte, de
vloer  van  veldkeitjes.  Daar  rechtop  staand  als  een  slotvoogd  in  zijn  ridderzaal,  was  hij  gastheer  en  erg
meedeelzaam,  de  vijf  kinderen  achter  hem bijeen,  geen  van  allen  iets  zeggend  maar  heel  slim kijkend en
glunderend,  trotsch op hun grooten vader die ‘t allemaal zoo goed voor mekaar had. De oudsten luisterden
aandachtig mee als naar iets nieuws, toen hij zijne bezitting beschreef, nauwkeurig noemend 't aantal hectaren,
aren, centiaren, door den vader indertijd voor 'n paar duizend gulden gekocht. Daar kreeg je 't nu niet voor! Dan
spreekt hij over 't werk en een plan tot verdere verbouwing, vergrooting : de kinderen moeten ’t bedrijf weer veel
beter overnemen dan hij het van zijnen vader ontving ...  

Het blijkt, dat de thans verharde weg naar De Lutte drie stap verder is. Ik weet nu waarheen ik afdwaalde en nog
beter waar ik ben, zoodra ik op verschillende boschhekken aan den weg den naam "Duivelshof" gelezen heb. 'k
Zal 't maar eens met een van die zijwegen probeeren. Westwaarts. Waar 't bosch ophoudt volgen schrale weiden
met koeien, daarop weer jonge aanplant en ook bouwland, en opnieuw groot bosch waarin de vierde boerderij
schuilgaat. Ineens sta ik er voor. Een hond blaft me aan, een groote dikke boer op leeftijd komt buiten, beknort
den  hond  en  antwoordt,  op  mijn  vraag  om  water,  vriendelijk:  
- Een glas water is al 't minste wat men een mensch geven kan. Daar is, tegenover den ingang van 't woonhuis,
de put. Onder een boom, bij een tafeltje waarop eene appelenmand vol kousen om te stoppen, zit de boerin. Een
stoel wordt gehaald, 'k zit al bij haar. Hoe bevallig, zou 'k haast zeggen, hanteert het moedertje den boom, licht
den emmer van den haak en zet hem op den rand van den put, opdat ik makkelijk kan scheppen. Onderwijl
praten wij, de oude boer heeft nog te doen, gaat niet zitten en blijft toch, leunend tegen den put. De kousen zitten
vol stukjes hooi; men hoeft niet te vragen waar de kinderen den laatsten tijd mee bezig zijn geweest. Kinderen
zijn er genoeg, dus ook kousen. Ge ziet eraan, hoe ontelbaar veel keeren eene kous gestopt kan worden. Geeneen
is in huis, daarom worden portretten gehaald; vooral dat van den zoon die in mijn woonplaats getrouwd is moet
ik aandachtig bekijken, want ik wordt verzocht hem de groeten zijner ouders over te brengen. Zoo zat ik als goed
vriend geruimen tijd, daarbij was een weinig water, al was het dan het minste dat gegeven kon worden - en al is
heete thee, volgens de hygiënisten, op warme dagen veel gezonder - dat kostelijke levende water uit den reinen
put, een beste drank. 

Een slingerpaadje liep naar den rechten zandweg dien ik te volgen had, al maar rechtuit en over den ouden
postweg  heen,  vervolgens  langs  de  boerderij  "Heilige  Holt"  ("Gilligolt"  had  de  oude  boer  gezegd  ),  wier
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helroode baksteen zoo levendig contrasteert met de loodrechte zwarte planken in de spits. Dat rood is een eigen
kleur van Twenthe. Nog zoo eene, met groots bijgebouwen, dan de spoorweg. Oversteken, en 't voetpad op eraan
evenwijdig.  'k  Beklim  den  heuvelrug  waarvan  al  die  beekjes  naar  de  Dinkel  afvloeien,  een  rug  ongeveer
Noordwaarts gericht, die in den Tankenberg bij Oldenzaal zijn hoogste punt bereikt. Na voor den "Koperboer"
langs  weer  een  verharden  weg  betreden  te  hebben  zakte  ik  over  en  langs  een  paar  fraaie  buitengoederen
langzaam af naar de stad en kwam, nog in de laatste stralen der ondergaande zon, in 't eerste nachtverblijf van
dezen wandeltocht aan. 

Geplaatst  door  Overijssel  -  Plaatsbeschrijvingen  1880-1930  op  04:30 Geen  opmerkingen:  Labels:  31.
Wandelingen door Nederland - Overijssel (1928), Enschede (1928), Glanerbrug (1928), Losser (1928) 

Wandelingen door Nederland - Overijssel (1928): Oldenzaal - Borne - Delden  

In de kerk te St. Odiliënberg, zoo schilderachtig gelegen achter 't breede water van de Limburgsche Roer, waar
het  landschap  met  de  verspreide  populieren  Overijsselsch  aandoet,  staan  naast  elkaar  de  beelden  van  drie
heiligen,  Plechelmus, Wiro en Odgerus,  die daar  hun laatste levensjaren hebben doorgebracht.  In  Oldenzaal
vindt men hen weer, maar nu niet als evangeliedienaren in ruste; 't is om hunne werkzaamheid dat zij in eere
zijn, ook hier, omdat op de plaats van deze stad Plechelmus (met of zonder hulp der beide anderen) het evangelie
heeft  verkondigd.  De groote  Romaansche  kerk is  er  naar  hem genoemd.  Een  machtig  gebouw geheel  van
bergsteen uit het naburige Bentheim, met zwaren vierkanten toren aan een ruim plein. Muurschilderingen in den
Noordbeuk geven episodes uit hun leven, zoo volgens 't onderschrift van een: de H. Plechelmus, H. Wiro en H.
Otgerus ontvangen het bezoek van den H. Willibrordus bisschop van Utrecht met zijn kapittel. Ook boven den
Zuidelijken ingang staan, binnen, hunne drie beeldjes, Plechelmus en Wiro als bisschop; vaardige mannen alle
drie volgens deze “afbeelding", in aanmerking genomen, dat het een zwaar werk moet geweest zijn in de achtste
eeuw het evangelie te verkondigen. Al was dat óok de tijd, toen het evangelie nog eenvoudig was. Eenvoudig als
de stijl waarin deze kerk is gebouwd. Zie na de ingewikkelder gothiek van den toren, aan welks vijf geledingen
telkenmale  eene  andere  spitsboogversiering  in  de  lisenenvelden  is  toegepast,  het  hoofdzakelijk  Romaansch
inwendige dat ronduit tot de gemeente spreekt. 't Mag wat erg soliede, wat zwaar aandoen, het is toch ook edel.
De zeer wijde rondboog gelijkt immers de architectuur van den hemel zelf, ongestyleerd door menschenhand,
alleen gedragen en gestut door zuilen dik als oude eiken, hoekig, met ronde zuiltjes ertegenaan gevlijd. De beuk
ten Zuiden is breed, even breed als het iddenschip, die ten Noorden smal; de gewelven meest kruisgewijze; wat
de kleur betreft, het geelgrijs tot bruingeel van den Bentheimersteen overheerscht, de andere kleuren, ook die der
ruiten, zijn daaraan ondergeschikt. 

De restauratie  schijnt  afgeloopen.  Tenminste,  de rommel steenblokken welke buiten rond het koor lagen,  in
vorige jaren, is behalve dan de groote kei van zooveel duizend K.G. die altijd nog achter de kerk op drie kleinere
veldkeien rust - opgeruimd. Nu kan de kerkdienst weer ongehinderd zijnen gang gaan. Dienst waaraan geen
einde is, evenmin als aan 't  branden van het roode lampje. Want nauwelijks is de kerk leeggestroomd na de
hoogmis en weer stil geworden, terwijl de pastoor nog heen en weer loopt bij het koor voor hij, heel langzaam
voortschrijdend, door het middenpad 't gebouw verlaat, of alweer zitten hier en daar op eene bank menschen in
gebed. Een kwartier later is er werkelijk niemand. Daar knerpt de deur van 't Zuidportaal opnieuw, eene vrouw
komt binnen, koopt een lange dunne kaars aan 't stalletje tegen een der zuilen, welke zij, na haar aan eene andere
bij  't  koor  brandend  aangestoken  te  hebben,  voor  het  zijaltaar  in  den  Zuidbeuk  plaatst.  
Na, naar  aanleiding van de jongste verhandeling daarover,  de bekende gleuven in den buitenmuur nog eens
bekeken te hebben, wendde ik mij tot het Ned. Hervormd kerkgebouwtje, welks voorgevel door een straatje heen
aan de overzijde van de Ganzenmarkt te zien was. Veelzeggende tegenstelling! Het onbeteekenende gebouw,
volgens  jaartal  van  1809,  is  in  Griekschen  tempelstijl  met  zandsteenen  voorgevel,  baksteenen  zijkanten
(uitgezonderd de omlijsting der ramen) en een open koepeltje. Een dergelijke kerk in 't nabije Ootmarsum heeft
een wel iets aantrekkelijker Grieksch front (1810). Er is nogal wat ruimte omheen, waar boomen en struiken
staan  die  't  geheel  een  eenigszins  somber  aanzien  geven.  Kerkhofspheer,  ook  binnenin,  waar  geen  steenen
spreken en het bijbelwoord op den preekstoel slaapt; want alles is potdicht, zoo het zware hek aan de marktzijde,
in een van welks posten een gedenksteen ter eere van den 9 Mei 1907 overleden pres. kerkvoogd D. Gelderman.
Helaas bezat ik dien mij beloofden sleutel nog niet, welke op alle Protestantscha kerkdeuren in Nederland zou
passen, waarom ik 't inwendige onbezichtigd laat. 
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Ganzenmarkt en St. Plechelmuskerk

Aan een anderen kant van de markt, reeds in de Marktstraat, is meer te zien dat aanvankelijk minder teleurstelt.
Daar heeft men zoowat alles bijeen, wat van oude burgerwoningen nog overbleef uit den laatsten brand, waarna
men de stad in  negentiende eeuwschen fantasie-stijl  heeft  herbouwd.  Een breed  huis (tegenwoordig Groote
Sociëteit), de stal in vakwerkbouw met naar buiten stekende moerbalken, zonder verdieping, onder een hoog
rood pannen dak waarin heuvels en dalen, is, volgens gedenksteen boven den ingang, 't vroegere woonhuis van
Jan  Willem  Racer (1736--1816),  dien  vermaarden  Overijsselschen  rechtsgeleerde  en  historicus.  't  Mag
verwonderlijk heeten, dat hij in de hedendaagsche vaderlandsche encyclopaedieën nog geene plaats heeft en dat
zelfs  Van  der  Aa's  Biographisch  Woordenboek  in  1874  niets  meer  van  hem  te  vertellen  wist,  boven  de
opsomming zijner werken, dan dit: was in 1816, 80 jaren oud, en 50 jaren advocaat. Immers, dat Racers leven
niet zóo kalm verliep, weet men al uit het feit dat hij aan 't hoofd van een Oldenzaalsch vrijcorps de Hattemsche
patriotten te hulp snelde.  Een tocht die weliswaar zonder roem of ongelukken snel  ten einde liep,  maar dat
konden de heeren niet helpen. Dat bovendien zijn werken te belangrijk zijn dan dat de biograaf volstaan kan met
het  bloote  noemen,  dat  weet  iedereen  die  ermee  te  maken  had.  De  "Overijsselsche  gedenkstukken",  vol
wetenschappelijke geleerdheid in voornamen stijl van straf gebonden zinnen, geheel zonder de deftige ellenlange
zinswendingen waarmede men in die tijden het nietszeggende beteekenis trachtte, te geven, zijn een boeiend,
scherpzinnig betoog, 8-deelig standaardwerk over de oude rechten en instellingen dier provincie. Dat, ten slotte,
zijn advocatenpraktijk te omvangrijk was dan dat er alleen van te zeggen valt dat hij haar 50 jaren uitoefende,
zijnde hij - naar den eisch in dl. 1 tit. II van het Lantrecht gesteld - wel boven allen twijfel verheven de "vroome,
wel-geleerde en ghegradueerde persoon" die alleen daartoe gerechtigd is, dat blijkt hieruit, dat hij voor zijn eigen
streek dé man was dien men in groote moeielijkheden raadpleegde, waarvoor ik een paar dagen later in Rijssen
een aardig bewijsstuk vinden zou. Iets van zijne werkzaamheid, hoewel minder gewichtig, bevond zich in het
tweede huis, verder de straat in links, dat met zijn overbuur in denzelfden stijl, d.i. een trapgevel, in de trappen
gebeeldhouwde vleugelstukken als aan 't mooie huis te Ootmarsum, maar nu zonder kleur, een stemmig hoekje
vormt, want het staat met zijn voornaamsten gevel dwars op de straat-as. Vermoedelijk is 't gemeentebestuur
reeds van meening, dat deze stand de eischen van 't verkeer te weinig respecteert. Hoe zou 't ook anders: onze
voorouders, die deze eischen niet voldoende kenden, bouwden naar onze begrippen kris-kras dooreen, in bochten
en  gekke  hoeken,  hetgeen  allerlei  schilderachtige  uitzichten  opleverde;  ja,  't  lijkt  wel  of  zij  voor  de
kunstschilders bouwden en ter bevordering van het houden van gezellige buurpraatjes. Zoolang de bewoonster
van het tegenoverliggende huis, wien beide huizen toebehooren, nog wat te zeggen heeft zal afbraak niet kunnen
plaats  hebben;  wat  daarna?  Het  huis  is  trouwens  zelf  al  bezig,  zich  af  te  breken.  De  erin  gevestigde
oudheidkamer is blijkbaar niet soliede genoeg. Welk eene eenige ruimte anders, voor dat doel, merkwaardigheid
zelf, nl. antieke dokterswoning met ouderwetsche keuken, stal en kamertje voor den knecht, een apotheek vol
potjes en fleschjes en zelfs 't patientenboek van Dr. Migchorius nog in den lessenaar waarop hij zijne rekeningen
schreef. De meubels, kisten, prenten, penningen, gevelsteenen en tegels enz. en de portretten der oudheidkamer
mogen  ook gezien  worden,  maar  aan  veel  is  nog  't  een  en  ander  te  doen  waartoe  de  fondsen  wel  zullen
ontbreken. Daar nu, in een kastje met boeken, liggen pakken oude processtukken waarin de naam van Mr. Racer
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als  (plaatsvervangend)  Landdrost  van  Twenthe  vele  malen  voorkomt.  
Het wapen aan 't raadhuis, een gouden kruis op blauwen grond met bisschop Plechelmus (?) borstbeeld, naar
links gewend in goud, in den rechter bovenhoek is 't fraaiste stuk van een verder onbeteekenend gebouw, en
aangezien 't  huisje in de Boterstraat  (no. 9) is afgebroken heb ik hiermede Oud-Oldenzaal, althans vluchtig,
gezien.  Wat  het  nieuwe  betreft,  dat  moet  vooral  in  zijn  fabrieken  gewaardeerd  worden,  bij  Gelderman  en
Molkenboer. Maar wij gaan vandaag geene fabrieken zien, ook omdat aan zoo'n groote weverij of ververij heel
weinig te zien is of gezien mag worden. 

Oud hoekje van Oldenzaal, huis van Racer en oudheidkamer

Oldenzaal ligt nog op de heuvelen, aan den rand. Zoo, dat binnen de gemeente (niet veel grooter dan de stad: bij
de eerste huizen in 't Westen staan twee grenspaaltjes van Losser) de Hengelosche straatweg al zichtbaar zakt,
van 40 M. boven N.A.P. tot 36.5; en wanneer ik Borne nader is daar de hoogte van 't maaiveld omstreeks 15 M.
Dat is voor 't nieuwe kanaal een klim en kost sluizen, waartegenover staat, dat het van bij Pannerden af tot vóor
de Twentsche terrassen zonder sluis zal zijn, na sluis I nabij den Herwenschen bandijk 67.6 K.M. ver dezelfde
hoogtelijn  volgend,  wat  voor  een  scheepvaartkanaal  een  mooi  ding  is.  
Ik volg den Hengeloschen weg slechts een klein eindje buiten de stad en neem een van drie zandwegen rechts,
den ouden weg van Hengelo naar Oldenzaal. Hij is breed, met gras begroeid, in ‘t midden een karrespoor ; een
sloot  ligt  aan  beide  kanten,  waarin  of  waaraan  egelskop  en  moerasspiraea,  hertshoorn  en  St.  Janskruid.
Roggevelden en weiden wisselen elkander af, doch waar een bruggetje over de Gammelkerbeek voert groeit
weer  dennenbosch.  Vooral  het  struikgewas  is  mooi  aan  dezen  weg,  forsch  uitgegroeid  en  rijk  aan
kleurschakeering,  en  grillig  van  lijn  en  ongelijk  van  hoogte,  zoodat  het,  den  wegzoom  'een  aspect  vol
verscheidenheden verleent, heel anders dan dennenhout, dat meer den regelmatigen bouw eener eentonige straat
gelijkt. 

Even voor de grens der gemeente Weerselo splitst de weg zich: rechtsaf naar Borne. 't Was eerst niet warm, het
woei, zelfs trok de lucht naar regen. Maar de wolken scheurden weer vaneen en bonden in, het grauw helderde
op, werd wit en bolde zich tot volle pluimen, die opgeblazen statig dreven langs 't helle blauw. En begeerig
schoten de zonnestralen neer op het land. Ziedaar rechts, wat een kleur zij uit het landschap te halen weten! Eene
boerderij in 't groen, achter een roggeveld. Van het huis zie ik niets dan een smalle vuurroode baksteenen streep
boven 't felle geel van de rogge, daarop het zwart der staande planken van den hooizolder, en deze gevelspits
gevat in 't frissche groen der hooge boomen, waarboven de blauwe lucht met witte wolken, over alles heen. Een
wonderlijke uitvinding, die zwarte houten spits. Even overhangend, over den muur eronder, en soms gesteund
door houten consoles, maar onderaan open opdat het hooi luchten kan en niet beschimmelt. Een plukje ziet men
vaak naar buiten steken. Dit geeft dan een diepe schaduwstreep, en 't is of de loodrechte naden lijnen zijn van
ernst, denkgroeven in een hoog voorhoofd; waar de schaduw streept schuilen de oogen. Zoo is het Twentsche
huis op zijn mooist; helaas kunt ge tegenwoordig overal zien hoe men het denkt te bederven. Ook aan dezen
weg,  een  eind  verder  waar  nieuwe  huizen  staan.  Verticale  planken,  dat  behoort  zoo  in  Twenthe,  heeft  de
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"architect" gedacht, maar we kunnen ze wel wat inkorten tot op 1/3, en mooi geel verven in plaats van boersch
zwart, en met een aardig tandlijstje, afschuinend, aan den muur verbinden. Daar ligt dan uw geheele effect aan
stukken. Want, behalve dat de spits zonder opening geen practisch nut heeft - maar dat hoeft hier niet, omdat in
die huisjes geen hooi op zolder komt - zit het schoone effect in: de schaduwstreep, de verhouding ongeveer als
1 : 1 van zwart en rood, en de samenstelling dier kleuren; eigenaardigheden, welke alle drie zijn weggewerkt.
Een enkele kapitale boerderij,  een eind van den weg,  met weigrond bij  't  huis trekt  de aandacht;  uit  kleine
bijzonderheden als zeer soliede hekken en extra-dure bordjes aan Art. 461 gewijd, besloot ge al, dat veel uit
ruime beurs geschiedt en verbeterd wordt. Dat deze niet ver, in of bij een der fabriekssteden, gehanteerd wordt is
door heel Twenthe gemakkelijk te begrijpen. Zoo komt de winst, met het weven en verven verdiend, den bodem
ten goede; waarbij ongetwijfeld de gansche provincie wel moet varen. 

Een kerktoren aan de linkerhand is die van Deurningen; het dorpje ligt terzijde van den weg en 'k laat het links
liggen. Na een eind verharding welke naar 't dorp afbuigt, volgt weer zand dat nu, ook al doordat het geheel in de
schaduw ligt,  heel erg modderig is; alleen 't  fietspad ernaast,  door witte paaltjes aangeduid, is droog. Korte
steenen  paaltjes  met  verdikten  voet,  als  paddestoelen  zonder  hoed,  hier  en  daar  omgevallen  alsof  een
vernielzieke voorbijganger ze, als paddestoelen, heeft omgetrapt.  En hier is ook het rustige plekje van dezen
dag, om een boerenmiddagslaapje te doen, al is 't nog wat vroeg; maar 't ligt zoo bekoorlijk aan de Deurninger
beek die daar, van het dorp gekomen, over eene bedding van geribbeld zand voortschuivend den weg kruist.
Diep schuilt ze weg onder struikgewas en dichte varens, waaronder ook een eend met jongen zich tegen een der
overhangende  kanten  drukte,  hevig  schrikkend  van  en  ineens  op  de  vlucht  slaand  voor  des  wandelaars
overstekend been. En 't valt hem in, terwijl hij dat watertje naar het Noorden ziet stroomen, dat hij in een ander
stroomgebied  is aangekomen,  want  Gammelker,  Deurninger,  Hasseler  beek voeden de Aa,  die in de Regge
uitmondt. 

't Wordt steeds warmer, en nu de boomen minderen - er komen open stukken en zelfs een heitje met veenplas,
hoewel 't eenige van dezen dag en zeer bescheiden, want vrijwel al het land is beboscht of anders in cultuur
gebracht - nu komt de dorst weerom en 'k loop maar weer 'n boerenhuis binnen, om een slok water.  Een oud
moedertje zal 't halen, uit de pomp; ik krijg 't hier netjes in een glas. Vader ligt in de bedstede, 'k hoor tenminste
wat gemompel uit dien hoek en zie een der deurtjes bewegen. Een groote zoon loopt de keuken door, schijnbaar
zonder den bezoeker op te merken, en gaat terug naar zijn werk. Onderwijl is de bakker uit Borne binnengestapt
en heeft brood gebracht, en meel in 't zakje. Alsof het zoo besteld is, heeft hij brutaalweg ook krentenmik op de
tafel gelegd, maar 't moedertje wijst dat af met een droog lachje. In de week! 't Geld groeit haar niet op den rug.
Je hebt moeite het te krijgen en zóo ben je 't kwiet. Dan neemt ze een bankbiljet uit haar knipje, de bakker zoekt
wisselgeld terwijl zij 't meel gaat opbergen om hem 't leege zakje weer mee te kunnen geven. 't Zilver wordt
neergeteld, net is hij ermee klaar als de vrouw terugkomt, en met een helder: 't geld heb ik daor plakt - nou, tot
Vriedag, dan kom ik weur, neemt hij afscheid. En ik ook, want weer beweegt dat deurtje van de beddekast en is
't duidelijk, dat ik ongelegen ben. Meer weidegrond en hooger geboomte duiden op een stroompje: de Aa. Doch
welk  eene  teleurstelling als  ik  op de  brug  sta!  Is  het  daarheen  dat  die  zuivere  beekjes  hun water  stuwen?
Roetzwart is het, van al 't fabriekswater uit Hengelo. Een oude kwestie, welke men nog steeds niet ten genoegen
van alle partijen heeft beslecht. 

Borne  ligt  voor me:  vele  verspreide  lage  huizen,  meer boerderijen  in  't  groen,  en een kerktoren  aan haren
mooisten  kant.  Want  de  andere,  Westzijde,  die  modern  is  en  waar  de  fabrieken  bij  't  station  liggen,  is
vanzelfsprekend minder fraai. Dichterbij gekomen valt me de mooie kant niet tegen; hier staat nog menig oud
Twentsch huis op eigen scheeve manier zonder zich aan een rooilijn te storen, en daar is de kerk, monument van
belang.  De  tegenover  wonende  koster  is  gelukkig  thuis  en  vlug  ter  been,  zoodat  ik  heel  gauw  binnen  d'
eerwaardige muren ben. Hij heeft meer goede eigenschappen, die koster, nl. te kunnen zwijgen als men hem
niets vraagt, en - geduld te hebben.  Een weinigje plomp in de steunbeeren, ligt het lage kerkje onder hoog dak.
De baksteen bezit groote afmetingen, valt zwaar in de dikke mortel en geeft een kloek verband. Het koor is
smaller  dan  't  schip,  maar  wat  dat  binnen  beteekent  is  buiten  niet  te  zeggen,  en  verrast  verneemt  men de
oplossing. Op ongewone wijze blijkt het breedere schip tweebeukig, in 't midden gescheiden door twee ronde
zandsteenen zuilen waar de ribben der kruisgewelven op vergaard worden; en die twee afdeelingen hebben 't
koor  gemeenschappelijk.  In  dat  koor en  ook in het  schip zijn  vele  muurschilderingen  aangebracht,  te  zeer
versleten om niet méer merkwaardig dan mooi te wezen. Een "boom van Jesse" treft men in de Buurkerk te
Utrecht veel gaver aan, een Christophorus op tal van plaatsen, zoo den Christus op regenboog en wereldbol met
lelietak en zwaard, tusschen Maria en Johannes den Dooper: in Naarden, Alkmaar, enz. 't Is het beeldhouwwerk
van graf-  en wapensteen en den zandsteenen preekstoel,  die de eeuwen beter doorstaan hebben, dat  men er
bewondert. De koster verschaft u van een en ander eene uitvoerige geschreven toelichting. En dan is het een
naam  en  de  drager  daarvan,  dien  wij  hier  aan  zijn  graf  gedenken.  Rabo  Herman  Schele.  
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Hier worden zeventiende eeuwsche gedachten gewekt. Schele behoort niet tot de historische mannen die men op
de schoolbanken leert kennen, en toch verdient hij gekend te worden als een, die op zijne manier in de toekomst
sprak. Evenals Racer een vijand van tyrannie, was hij een advocaat der vrijheid, veel te goed om de zoogen.
"ware  vrijheid"  der  heeren  regenten  te  helpen  verdedigen.  Zijne  verhandeling  over  de  "Gemene  Vrijheit"
(vertaald u. h. Latijn in 1666) is weliswaar geen staatscatechismus voor alle tijden, maar in den heftigen strijd
tusschen eenheidsgedachte en provincialisme een eerlijk uitgesproken overtuiging; zoo hij tegen den stadhouder
was,  niet  uit  "welbegrepen  eigenbelang".  Voor zichzelf  had hij  immers  niets van anderen  noodig:  toen hij,
eenvoudig Overijsselsch landedelman, voor de Groote Vergadering van 1651 naar Den Haag kwam, was het niet
om zich aan Hollands weelde te vergapen of er éenig geldelijk voordeel uit te trekken. Integendeel, hij had zoo 't
een  en ander  ronduit  aan te  merken.  "Wy hebben alreê  het  geen  geleert,  daer  in  sy (nI.  onze  voorouders)
onkundigh waren, namelijck naer eens anders believen te spreeken, te pluymstrijken, ons naer eens anders zin te
schicken, en niet alleen lijk met Koopmanschap, maer ook met stemmen, die wy vaerdigh hebben om hen aen de
meestbiedende over te geven, te handelen, om te koopen, en omgekocht te worden, de Hoven te prysen, de
geenen, die naer al te groot gesach staen, t' eeren, de quade kunsten en heersuchtige verstanden hoogh t' achten,
en welcke onbetamelijcke dingen meer een meester vereysschen". Na zijnen dood (1662) verdiende hij beter dan
de  gebruikelijke  gezwollen  loftuitingen  van  tijdgenooten,  en  een  eeuw  later  de  nog  even  gebruikelijke
opgeblazen belangstelling der patriotten van 1795.  

In  de  sacristie,  waar  ge  het  groene  tafelkleed  hebt  wagen  op  te  lichten,  komt  geen  balpoottafel  maar  een
altaarsteen bloot, op baksteenen voet, kenbaar aan de in gehakte kruisjes, even zoovele als Jezus' kruiswonden.
Een hooge tinnen avondmaalskan staat er buiten gebruik. En dan is daar een nieuwe Protestantsche gedachte,
welke even treft. Jammer, dat de woorden Duitsch zijn. Doch de bedoeling is zeer goed. In de nis waar vroeger
de R.K. priester vóor (ante) en ná (post) de mis zijn handen wiesch, op de plaats van den ketel waaruit door eene
tuit links en eene rechts het water gegoten werd, hangt nu een gedicht in lijst waarop de woorden "ante" en
"post".  Des Pfarrers Predigt  an sich selbst. Door dit voor en na de preek te lezen, vervangt de predikant de
handenwassching door eene geestelijke reiniging: 

Ein Pfarrer muss sein 

Ganz gross und ganz klein 

Vornehmen Sinns wie aus Königsgeschlecht 

Einfach und schlicht wie ein Bauernknecht

Ein Held, der sich selbst bezwungen 

Ein Mensch, der mit Gott gerungen 

Ein Quell von heiligem Leben 

Ein Sünder, dem Gott vergeben etc. 

Deze laatste regel is met rood potlood aangestreept. Inderdaad, een zondaar die Gods vergiffenis nog niet heeft
beseft  kan  onze  voorganger  niet  wezen.  

Als ik de koele kerk verlaat, schijnt het buiten nóg weer warmer te zijn geworden. Een krom steegje mondt uit in
de hoofdstraat, begin van 't nieuwerwetsche gedeelte, na de R.K. kerk nog meer in stijl van dezen tijd door een
oorverdoovend lawaai dat uit de groote katoenspinnerij van Spanjaard komt. Over de spoorbaan. De boomen aan
den grintweg naar Delden geven eerst weinig schaduw, 't wordt beter, en is men eenmaal op 't Bokdammer Veld
of wel in het Twickelsche bosch, dan kalm aan slenteren, rusten en dwalen want dwalen moet ge door een bosch
zoo verrukkelijk als dit, wat velerlei verrassing bereidt. En 't verstandigst ook houdt ge den boschkant, omdat het
kasteel uw bezoek niet wenscht; ge kunt op zijn best trachten door een kijker het gebeeldhouwde paar Adam en
Eva boven de voordeur te bespieden. Aan 't zware ijzeren hek, als een haag van speren, ziet ge 't al welk een
vorstelijk verblijf dit slot is. De steen heeft een zacht grijs-roode kleur gekregen, en hoe voornaam doet het
groote  huis  met  zijn  torens  in  dat  wijdsche,  gelijk  een  mantel  om  koninklijke  schouders  hangende,  park.
Voornaamheid  echter,  welke  u  op  een  afstand  blijven  doet.  

Dan maar stadwaarts. Na uwe boschwandeling valt Delden - ge moet ook weten, daar is bij uitzondering géen
domineerende fabriek; de aanwezige nijverheid valt niet zoo in 't oog - niet af, al is zij de laatste jaren ietwat
vernieuwd,  zoodat ik tot  mijn verdriet  een aardig geveltje van 1807 miste.  Maar het  pleintje is nog vrijwel
ongeschonden,  zoo genoeglijk  achttiende  eeuwsch:  zou het  u  vreemd zijn als  ge  nu den posthoorn hoordet
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schallen en de krakende diligence zaagt aanrollen en stilhouden voor dat huis met ingezwenkten geveltop, een
kroontje  gevat  in  't  jaartal  17-64  en  "In  de  Kroon"  eronder,  en  een  gevelsteentje  met  posthoorn?  Op  een
gedenkteeken middenop 't pleintje staat het Twickelsche wapen, 't schild draagt een "haol", d.i. het ijzer waaraan
de pot in 't vuur hangt. Ge kunt het ook in de Protestantsche kerk zien, gelegen in den Noordhoek binnen een
muurtje  onder  't  groen  der  boomen.  Een  zwaar,  blijkens  opschrift  boven  den  Zuidelijken  ingang  in  1464
("M.CCCC. en LXIII.  ün eyn"),  van voornamelijk Bentheimersteen opgemetseld gebouw waaraan lage toren,
gelijk een eend op 't nest met ingetrokken hals. Bij een vroeger bezoek begeleidde mij de gemoedelijke koster,
een oude man; daarom poetste hij zelf het koper niet van kronen, lezenaar en zandlooperhouder, doch "heeft daar
zijn menschen voor". Hij was zoo vriendelijk mee te gaan, ofschoon hij "den geheelen morgen al in de kerk zat".
En liet mij, behalve eenige kleinigheden, sporen eener muurschildering (Jezus gekruisigd, een bijbeltekst, een
wijdingskruis) welke hij natmaakte om de teekening voor een oogenblik op te halen - hij moest ze toch niet ál te
vaak natmaken - met trots de twee grafsteenen zien, een van Johan v. Raesvelt,  24 Febr.  1604 "to Twicklo
gotsaliglick  in  Christo entslapen  :  der  zele  Godt  genadich  si.  amen",  waarop  vele  wapens,  op  afzonderlijk
onderstuk links de lamp des levens,  gewogen en te licht bevonden, rechts een gebroken zuil; en de andere,
mooiste, van "den ghestrengen erntfesten ende frommen Heer Frederich van Twickello" gestorven 4 Juli 1545.
Hij ligt er ten voeten uit gehouwen, in wapenrusting, de handen gevouwen. Onderaan een liggende leeuw, links
twee gekruiste handschoenen, rechts zijn helm. Daaronder 't opschrift in een krulornament met duiveltjes; het is
verwonderlijk, zoo fijn de grauwe zandsteen bewerkt is, 't lijkt houtsnijwerk. En al deze eer eenen heer bewezen,
die 't  verdiende:  dit  "fromme"  past  bij  den man.  Het  "ende is hyer  begraven"  slaat  (volgens  Craandijk)  op
Hengelo,  in  welker  kerk  de  grafsteen  eerst  lag totdat  de  Patriotten,  als  overal  elders,  hun  woede  tegen  de
adellijke geslachten op de wapens der zerken gingen koelen. Doch Frederiks steen bleef gespaard. - Ook rond
den preekstoel liggen graven, o.a. van de familie Gewin, waarnaar vaak genealogische bijzonderheden zoekende
belangstellenden komen zien. In de consistoriekamer trof mij, op een predikantenbord, de naam B. ter Haar Bz.
1857-'59; dit is Barend, zoon van Bernard, die daarna nog 36 jaren te Nijmegen stond waar hij ook gedicht en
novellen geschreven heeft, o.a. 't historisch verhaal "Antonie van Bockhorst".  

Geplaatst  door  Overijssel  -  Plaatsbeschrijvingen  1880-1930  op  02:10 Geen  opmerkingen:  Labels:  31.
Wandelingen door Nederland - Overijssel (1928), Borne (1928), Delden (1928), Oldenzaal (1928) 

Wandelingen door Nederland - Overijssel (1928): Goor - Enter - Rijssen 

Den volgenden morgen was het ... stralend mooi weer. Men gevoelde zich buiten als in eene kamer welke, na
langdurig gemorrel aan de kachel die eerst niet branden wilde, eindelijk doorwarmd is. Na eene al te geweldige
regenperiode was de Zomer toch doorgekomen. Hoe heerlijk lag Delden dien ochtend in de zon! Men heeft niets
te veel gezegd, het punt is eenig in Twenthe; hier waren dan ook vrij wat gasten, zoodat ik mij bijna met de
badkamer van 't hotel had moeten vergenoegen. 

Voor iemand die den eersten keer dezen kant uit komt, zou de richting-keuze nu moeielijk kunnen zijn. Het doel
van vandaag is Rijssen, de rechtstreeksche verbinding een prachtig zandpad met veel schaduwen dus verkieslijk;
maar 't schijnt ongepast niet over Goor te gaan. Want Goor is eene plaats, die voor de opkomst van Twenthe van
groot gewicht is geweest. Veel vroeger al had de stad beteekenis; bij eene vlugge wandeling door de enkele
lange straten zou men 't  nu niet zeggen, gezien ook het kale gemeentehuisje en niet meer dan éen oud huis
waaraan wat bijzonders is, de kosterswoning met bloemslingers en druiventrossen in kleur, en het jaartal 1696, -
de gevel is overigens bedorven. Alleen de grafkapel van 't  Weldam, in de tamelijk verknoeide kerk, met de
zerken  van  "Catrina  van  Vorst...  frow vä  Unico  Ripperda"  (overl.  5  Aug.  1606)  en  "Johan  Ripperda  tom
Weldam" (overleden 15 April 1591) getuigt waardig van 't verleden. Maar de katoen-, tevens nettenfabrieken
Arntzenius Jannink & Co., kortweg "Jannink", herinneren aan andere daden dan die dezer heeren en van de
rumoerige  graven  van  Goor:  't  was  hier  en  op  drie  andere  punten  in  de  buurt  dat  de  Nederlandsche
Handelmaatschappij in 1833 eene weefschool oprichtte om de verbeterde weefmethode in Twenthe ingang te
doen vinden, waarvoor zij Thomas Ainsworth, den Engelschen deskundige, daarheen zond. Van heinde en verre
kwamen de wevers naar Goor om in de nieuwe methode onderricht te ontvangen. Zouden we niet even naar 't
oude kerkhof  gaan  en  zijn  gedenkteeken bezoeken?  Iemand,  die den  dank van  Overijssel  verdiende,  gelijk
daarop vermeld staat, is wel een gang waard. Geboren te Bolton-Le-Moors (Lancashire), zegt de steen, den 22
December  1795,  overleed  hij  op  den  Huize  Eversberg  bij  Nijverdal,  den  13  February  1841.  Nadat  nl.  de
weefscholen drie jaren bestaan en voldoende uitwerking gehad hadden, werden ze opgeheven - Arntzenius nam
den inventaris over - doch spoedig daarna, ook onder Ainsworth's leiding en op last van dezelfde Maatschappij,
werd eene nieuwe onder Hellendoorn gesticht, in de buurt van den Eversberg, om de snel oplevende machinale
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textielnijverheid verder tot steun en voorlichting te zijn. Zoo vestigde Ainsworth zich in 't nijvere dal. - Eenige
wapenschildjes, bovenaan 't monument, zijn met 3 strijdbijlen beladen. 

Er is nog een andere reden, waarom men over Goor zou gaan. Niet om de plek te zoeken waar, omstreeks 1770,
de  beruchte  Huttenklaas op  't  vinkentouw zat  -  wiens  "stoel"  de  oudheidkamer  te  Oldenzaal  als  een  soort
kostbaar  kleinood  bewaart.  Maar,  de  landstreek  tusschen  die  stad  en  Delden  is  vol  afwisseling:  weiland,
roggevelden, strooken dennenbosch en hei, hier en daar moerassig, volgen elkaar op langs den beschaduwden
weg, op welks bermen de akkerscabiose bij massa's groeit. Boerderijen liggen vaak te midden van veel boomen,
dicht op 't huis staand; mooie steenen huizen. Een steenen schuur: éen groote tusschen twee kleine poorten, met
baksteenen  rondboog  waarvan  aanzetten  en  sluitsteen  uit  den  berg  schijnen.  Daarnaast  het  woonhuis,  de  
bovendrempel der ramen eveneens (schijnbaar) versterkt met drie stukken "bergsteen", daarboven een puntgevel
van loodrechte planken, bovenop een kruisje. Naast het huis, een kookhok in denzelfden stijl.  Vlak voor de
voordeur, de ronde waterput met boom. En dan staat daar, bij de Hagmolenbeek, waar de overigens rechte weg
een paar mooie bochten maakt, een oude herberg met antiek uithangbord: "In den Markenrichter van Weddehoen
en Cottwich". (Namen van marken in de buurt.) Eene herinnering aan den tijd der marken, die niet ontgonnen
werden omdat ze van allen waren en van niemand. In uw verbeelding ziet ge het oude Twenthe, met uitgestrekte
heiden en bosschen waardoor slechte wegen, dorpen en stadjes als oasen, en ge bepeinst misschien deze vraag: Is
gemeenschappelijk grondbezit het ideale einde dan wel het onbeholpen begin, en komt er na elk communisme
altijd weer eene markeverdeeling? - En ten slotte, niets aantrekkelijker dan eene wandeling over de beboschte
heuvelen van Goor naar Rijssen. 

Doch wie die streken reeds heeft bezocht kan, zonder iemand of iets onrecht te doen, over Enter gaan. Ik haakte
dus mijn rugzak weer vast en stapte nogmaals de stad door, langs 't deftige raadhuis, - wel wat groot voor "stad"
alleen maar niet voor "stad" en "ambt" samen - waar de burgemeester 't op dat oogenblik drukker had dan anders,
met  de  behandeling  van  omstreeks  100,  grootendeels  uit  Ambt-Delden  ingekomen,  verzoeken  om
schadevergoeding wegens  stormschade. 'k  Zou spoedig zelf iets van de ramp zien. Even voorbij  een molen
verlaat ik den verharden weg, linksaf, en ga weer op zand. De bodem is hier hoog, er groeien aardappelen en de
rogge staat  schoof bij  schoof.  Een lange laan begint,  beuken en eiken,  spoedig tusschen hooge dennen.  En
daaraan ligt het Elbertsbosch, geheel ondersteboven. Men wil eerst niet weten dat er niets aan te doen is, dat al
die boomen niet weer overeind gezet kunnen worden. Zij leven immers nog. Er is verwarring, nog geen sterven.
Arme boomen!  Even verder  ben  ik  't  onheil  al  haast  vergeten,  want  zoo  mooi  is  het  landschap,  boomen  
genoeg aan deze laan met de prachtige zijlanen; 't  begint waarlijk arcadisch te worden in een schaduwstreep
zonder einde. Naar ik hoopte; in de volgende bochten geeft hoog struikgewas nog beschutting, en dan komt een
open stuk waarop de zonneschichten gloeiend neervallen.  't  Land aan weerskanten is een beetje "goor".  De
wandelaar wenschte, dat de bramen langs den weg reeds wat rijper waren. 

Ophaalbrug over de Regge en ‘Binnen-Gaait.

Een bordje verkondigt hem, dat hij daar de gemeente Wierden betreden gaat. Een eikenboschje, dat meteen dient
om eenige boerenwoningen te beschutten, verschaft hem 't rustige plekje van dezen dag. Het heidebed is zacht;
tormentil en ander kruid erdoorheen kruipend, in plaats van dien schraalhans 't zwartkoorn, duiden op beteren
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grond, geen wonder want tien minuten verder stroomt de Regge. De oude ophaalbrug is vastgespijkerd, niet uit
gemakzucht door den man van 't brugwachtershuis, den Binnen Gerrit! Er komt geen schip meer langs. Dus dient
de Regge hier alleen nog de afwatering, en 't landschapsschoon. Om niet al te gauw 't land onder water te kunnen
zetten, is zij tusschen twee kaden gevat. Wanneer ge, op de brug staand, stroomopwaarts ziet hebt ge een wel
zeer karakteristiek stuk Overijssel voor u: stroomend water, groenland en verspreide populieren. Binnen-Gait zat
te diep in zijn huisje verborgen voor een gesprek, misschien sliep hij. Aan 'n paar kleine jongens bij den put kan
men niet veel vragen. Dat de familie van 't Cattelaer sliep, is heel zeker. Van dat oude goed, even over de brug,
bestaat  nog  slechts  een  bouwhuis  en  de  gracht.  Het  bouwhuis  is  stellig  oud,  want  raamkozijnen  en
deuromlijstingen zijn van zandsteen. Nu, ik kon kloppen en morrelen aan luik en klink zooveel ik wilde, geen
geluid. Toch waren ze binnen: voor de deur stonden klompen, daar lag een blauwe kiel, een schort, een strooien
hoed op de steenen. De hond, heel lui en slaperig onder een kar in de wagenschuur, was voor een waakhond
merkwaardig stil. Iedereen dacht: niets zeggen, zelfs niet blaffen, dan zijn we hem 't gauwste kwijt. 't Is immers
ons slaapuurtje; wandelaar, gij klopt te vroeg! 

erve Cattelaer

Derhalve ging ik verder, en nu trof 't zoo, dat ze in de volgende boerderij net weer wakker waren. Eén lag nog
languit in den moestuin, op 't gras; maar bij den put stonden een jonge boer en zijn jonger zusje, en spoedig
stond ik daar ook. 't Kan soms gebeuren dat een mensch bij vreemden komt - en het is of men hem verwachtte.
Zoo ging het hier. 'k Weet zelf niet meer hoe we begonnen, doch al heel gauw zat ik binnen en hoorden we
elkander uit: de belangstelling was wederkeerig. Een schouw vol antieke tegels, een staartklok, een letterdoek in
lijst bij gelegenheid van 't huwelijk der ouders door de vrouw gemerkt, het groene gordijntje voor de bedstede,
een muurkast je met glazen deurtje, eene kast op verhooging, dat alles was gelijk 't in een ouderwetsche boerderij
behoort.  Naast  deze  kamer-keuken bevonden zich  achter  mekaar  de  volgende  ruimten.  Ter  linkerzijde:  een
waschhok met karnton, waarvan echter de "pol" of stok, in 't  midden van een ronde plank met ronde gaten
bevestigd,  eene lange rust  genoot;  de "kelder",  éen trede lager  slechts;  en aan de deel,  een aardappelenhok
(vroeger weefkamer) en de koestal zónder grup, dus een "potstal" waar 's  Winters 8 beesten op de plaggen
stonden. Ter rechterzijde, eene slaapkamer met bedsteden en ledikant; en aan de deel, een rommelhok waarin de
gesneden kleerenkist (een pracht!) en het vischtuig op eene plank erboven, een varkenshok en de paardenstal in
tweeën met troggen van Bentheimersteen, een voor merrie en veulen samen. Achter tegen de schouw aan stond
een groote haverkist op de deel, die met "balkensleter" was afgedekt en aan 't achtereind door een dubbele deur,
de  middenpaal  waarvan  hier  "middeler"  (elders  "stipel")  heet,  gesloten  werd.  Boven  deze  middeler,  welke
evenals alle andere - ter bescherming tegen veeziekten - een diep ingesneden merk in zandloopervorrn, ongeveer
op borsthoogte, draagt zit de sluitsteen in den poortboog, met initialen I S G H, een vierbladig bloempje en 't
jaartal 1850. Op de hilde boven de koestal komt hooi, op de balkensleter rogge en hooi, boven de paardenstal
later  stroo  van  de  machinaal  gedorschte  rogge.  In  de  wagenschuur  achter  't  huis  wordt  ook  hooi  en  stroo
geborgen, daar  zijn meer varkenshokken,  waarboven turf, en een massa fuiken. Achter  deze schuur ettelijke
rogge-, haver- en hooimijten. Een kookhuisje opzij, waar in 'n wijden diepen ijzeren pot op een houtvuurtje
slechte  groene  aardappelen  voor  de  varkens  gekookt  worden.  Daarachter  bergplaats  voor  turf  en
boonendrogerijtje  en  een  kippenhok.  

Zoo was die boerderij - nu al niet meer, want ze zou dezen Winter verbouwd worden - en om iets meer ervan
mee  te  nemen  dan  wat  in  de  herinnering  blijft  mocht  ik  haar  "kieken".  Liefst  in  bedrijf.  't  Leek  eene
filmvertooning,  ieder  speelde  zijn  rol  en  was  er  erg  in:  daar  stond  het  meiske  bij  den  put  en  schuurde
melkbussen, daar kwamen de "jongens" van 't veld op den wagen ... Vader had fluks zijn twee paarden uit de wei
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gehaald en voor den mooisten wagen gespannen, in welks gekleurde “skimmeI" (plank boven de achteras) de
initialen zijner  ouders en een jaartal,  1873, gesneden waren.  Zelf  stond hij  hen levendig te begroeten,  voor
zoover dat dezen zeer kalmen man lukken wou, terwijl zijn jongste over 't onderstuk van de deeldeur hing. Opdat
ik gelegenheid had platen te wisselen, werd het rommelhok even tot donkere kamer ingericht. Vier man kwamen
eraan te pas en hielden een zak, stijf tegen deur en drempel, tegen een gat in den muur, een gat in de zoldering;
een lag bovenop om den dag tusschen dak en muur doorschijnend te verduisteren. Als we zoover zijn heb 'k van
de boerin wat verdiend voor mijn "harde werken", d.w.z. een glas melk behalve de koffie. En onderwijl, tusschen
allerlei  praatjes door, vertelt  de vader uit den tijd toen zij den Binnen-Gerrit  bewoonden. Hij is er geboren.
Vroeger was daar drukke scheepvaart, met scheepjes van 16-20 ton, waarvan zij 't bruggeld genoten. Ook eene
aanlegplaats. Goederen: turf, houtskool, timmerhout; veel eikenhout uit de bosschen ging naar Friesland. Het
huis moet, nog langer geleden, een berucht smokkelkroegje zijn geweest. Wie bij Gerrit binnen kwam zonder
door de kommiezen, die vóor de brug lagen, gepakt te zijn was inderdaad "binnen". In Enter woonden toen 30-40
schippers. Met hun ganzenfokkerij voor de Londensche markt is het daar ook gedaan. 

En de zoons vertellen van hun eigen leventje, nadat ik wat van 't mijne verteld heb. Hendrik houdt het wandelen
voor 'n goed ding, ook stelt hij belang in historische bijzonderheden, welke hij tusschen de bedrijven door uit de
krant opdiept. Wij loopen nog eens door huis en hof, en tegen de schuurdeur geleund staande vraag ik naar
kinderspelen. Wat bijzonders van hier kennen ze niet. Het gooien naar centen op een op zijnen kant geplaatsten
baksteen,  "op  butjen"  geheeten,  wordt  weinig  meer  gedaan.  Wel  "op  meetjen",  't  geen  evenmin  speciaal
Enterbroeksch is. Men trekt eene streep en een klein vierkantje er tegenaan, het huisje. Nu gooit men, van eenige
meters ver, met centen naar de streep, enkele ronden, telkens een paar centen; wien 't gelukt in het huisje te
gooien, die mag alle centen welke vorige spelers ernaast wierpen oprapen. Lukt dat niemand, dan zijn alle centen
óver de streep voor hem die 't dichtst bij het huisje kwam. Met die ervóor mag hij "husselen", volgens afspraak:
wat met munt of letter naar boven valt is voor hem. Hetgeen overblijft mag de na hem 't dichtst bij het huisje
liggende speler ophusselen, enz. - En daarop moesten ze weer aan 't werk. 't Was een hartelijk afscheid, ik wist al
alle namen, maar Hendrik aarzelde: ik weet niet hoe ik U noemen moet; en toen, met dat ik mijnen naam gezegd
had, was 't in orde. "Nou, dag Jolles", en iedereen zei "dag Jolles", en de oude boer "tot weerziens, als 't wezen
mag". 

De laan uit en over eene brug, en 'k stap Enter binnen. Een lang dorp aan eenen straatweg Zuid-Noord, nogal
antiek van bouwerij. Voor vele huizen ligt een hoop spaanders en stukken boomstam. Wat dat te beduiden heeft?
Eindelijk zie ik een man buiten aan 't werk: klompen maken; daarvoor is 't dus dat de Canadeesche populieren
van de Reggevallei zoo hoog opgroeien! Hun R.K. kerk, inwendig wit met goud, schijnt te hebben uitgediend;
een nieuwe werd ernaast gebouwd. De grootere Protestantsche is erg leelijk, waaraan de linden en iepen rondom
weinig verhelpen kunnen; men betwijfelt zelfs, of het boven den ingang in een lijstje geverfde jaartal 1709 wel
echt is. De pastorie stond leeg. Opmerkenswaard zijn ook de uitgesneden kruisjes aan vele geveltoppen, met en
zonder miskelk of maansikkeltjes: meer of minder christelijk. In Rijssen ziet men weer andere modellen. 

Ik hield tot het laatst toe den zandweg, binnendoor. Zoo kwam ik achter den Oosterhof uit, een der havezathen
bij Rijssen welker geschiedenis met die van de stad ten nauwste samenhangt, en waarvan de vorige bewoners, uit
het geslacht van Ittersum, dan ook vele generaties lang in 't kerkbestuur hun vaste plaats, in de kerk hun bank
met wapen en hunne graven hadden. De voorgevel, waarvan best meer goeds zou te maken zijn, valt niet mee.
Eenige op een zijkant geschilderde blinde ramen brengen den tijd der vensterbelasting in herinnering. Het eenig
overgebleven bouwhuis is, volgens opschrift, van 1652 en hernieuwd in 1737 (de “Voorloopige Lijst" geeft een
anderen datum). 

De stad binnenkomend, overkwam mij het grootste geluk van dezen dag. Vanwege de warmte had een tamelijk
bejaarde heer zijn stoel op straat, en zijn kopje thee buiten tegen 't venster gezet. Ik sprak hem argeloos aan om
te vragen "of die oude pomp (bij vroegere gelegenheid gezien en geteekend) er altijd nog was". Die was er nog.
Daarop zei hij: Ik zie dat U zich ook voor oudheden interesseert ... vijf minuten later zaten wij sámen thee te
drinken. En de handen, waarin ik gevallen was, hielden mij den geheelen volgenden dag vast en zouden mij een,
twee weken daar vast hebben gehouden indien ik vrijheid had den duur mijner wandeltochten naar eigen zin te
verlengen.  Ik  was ten huize van den plaatselijken oudheidkundige.  Beste meester  van W.! Gij  en Uw Gids
hadden nauwelijks tien minuten noodig om mij ervan te overtuigen, dat Rijssen het punt was dat ik op elken
wandeltocht zoek, het groote rustpunt waar wat langer geluisterd en wat dieper ingedrongen kan worden, eene
plek ook om in de gedachten te blijven als het hoogtepunt van den geheelen tocht. Er is te veel verschil tusschen
de Zuiderzeelanden en het Oosten der provincie, dan dat deze stad mij eene soort samenvatting van gansch
Overijssel zou kunnen zijn, maar van Twenthe, - zij mag dan op 't uiterste puntje daarvan liggen - is zij het
stellig  geworden.  
Ik had dien dag al genoeg rondgeloopen, we zouden dus in 't late middaguur alleen de verbouwde kerk opnemen.
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Toen ik haar in 1924 bezichtigde, was men nog niet begonnen, sprak zelfs van bezwaren der Rijkscommissie;
intusschen puilde de gemeente - 't was op een Zondagmorgen - aan alle kanten de kerk uit. Het "Laat ons onze
onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Hebr. X : 25a" op een steen boven den hoofdingang was dáar niet te
vergeefs  gesproken.  Er zouden honderden  zitplaatsen bijkomen.  Nu was het  werk af  en 'k  moet zeggen,  in
aanmerking  genomen  al  't  geknoei  met  cement  tegen  tufsteen  enz.  van  vroeger,  mag  men  tevreden  zijn.
Verschillende andere ongeoorloofdheden verdienden te verdwijnen, even zoo binnen, waar de witkalk ook op
plaatsen was aangebracht, welke zoo'n streekje heelemaal niet noodig hadden. 

De  tufsteen  in  den  Noordbeuk  met  het  boogfries,  en  de  Noordelijke  koorsluiting,  waarvan  steunbeeren  en
tusschengelegen muren op groote zwerfblokken rusten, vormen 't oudste gedeelte; in Zuidbeuk en Zuidelijke
koorsluiting overheerscht de baksteen en komt tuf slechts in banden voor, terwijl het nieuwe front van ná 1826
toen de toren is ingestort  geheel  van helrooden baksteen is opgetrokken.  Die gevel doet het  zeer goed.  Ter
weerszijden  van den  ingang zijn  gebeeldhouwde  bloemslingers  aangebracht,  bovenop den  muur  een houten
fronton, waarboven 't  houten torentje, van kleur rood en grijs, met omgang en korte ingebogen spits oprijst.
Tusschen 't groen der kastanjes van het kerkplein komt alles aardig uit, alleen op afstand heeft het torentje geen
effect: tot het stadssilhouet draagt het weinig bij. Op een der heuvels ten Zuiden van de stad staand, moet men
het  zóeken.  Rijssen  heeft  trouwens  geen  mooi  silhouet,  vooral  niet  aan  dien  kant.  Een  páar  fabrieken  en
fabrieksschoorsteenen  bederven,  wat  misschien  een  heele  massa,  op haar  manier  dan altijd,  weer  goed  zou
maken. Het schoon van Rijssen, dat is meer In de stad te vinden, in verscheidene haast ongeschonden bochtige
straatjes, de Wal- en de Bouwstraat met haar rijen Twentsche boerenhuizen, puntdak aan puntdak een en al ernst
en waardigheid, dan aan den buitenkant - uitgezonderd de zijde van Holten met "Höfte" en "Haar"; en wat daar
verder aan schoonheden te vinden is, dat ligt in de zeldzaam bekoorlijke omgeving, 

Ned. Herv. Kerk en lappenmarkt

Het inwendige der kerk was dan veel ruimer geworden, al beweert men, dat het nu reeds weer te klein is. De
eiken preekstoel, indertijd "opgeknapt", d.w.z. wit geverfd en met gouden blezen "versierd", is gelukkig in de
oorspronkelijke gedaante hersteld. Een zandlooperhouder vond ik er niet aan wel een koperen bakje waarin - zei
bij vorig bezoek de koster - "de doopouders de centen leggen," Een koperen doopbekkenhouder: mansarm en
hand met verticale staaf waarop 't bekken in drie armen rust, is daar ook bevestigd, Het grafmonument, van
marmer  volgens  de  V.  L.  maar  meer  uitziend naar  zandsteen,  ter  eere  van de "Hoch  Wel  Geboren  Vrouw
Frederica  van  Ittersum  Geboren  tot  Gerner  Aö  1650 Weduwe van  Willem Diderich  van  Schade Heer  van
Landegge  obiit  Aö  1729  Den  9  December"  (de  laatste  drie  woorden  later  bijgehakt),  draagt  in  rood  de
"driedubbele ezel" van Ittersum en den helm in rood en goud met 3 roode vaantjes bovenop van Schade, en vele
kwartierwapens, waaronder dat van "Vos v: Steenwijk v: Batinge";  het Batinge dat wij op onzen tocht door
Drenthe 't vorig jaar bij Dwingeloo leerden kennen. De voorstelling op 't bovenstuk, doodskoppen en geraamten
in beweging gekomen, tot leven gewekt - "en de beenderen naderden, elk been tot zijn been ... toen kwam de
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geest in hen, en zij werden levend en stonden op hunne voeten, een gansch zeer groot heir" (Ezechiël XXXVII) -
onder 't bazuingeschal van een der hooger zwevende engelen, behoort m.i. niet op deze plaats waar men eerder
eene  opstanding  uit  de  graven  
zou verwachten. Wat de eigenlijke beteekenis van de aangehaalde bijbelplaats niet is, noch van deze afbeelding. 

Wij namen afscheid met een "tot  vanavond".  Ik  ging naar  't  hotel  en na me aldaar  geïnstalleerd  te  hebben
verdiepte ik mij in den "Gids". Het hotel ligt aan 't Schild, naast de kerk en tegenover 't raadhuis. Die overbuur
heeft geen aangenaam gezicht, maar de kijkjes in twee, drie straten van welke een, de Haarstraat, loodrecht op de
beide in elkaars verlengde gelegen andere staat, terwijl alle drie op het Schild uitkomen, zijn de moeite waard. 
Dat Schild is en was het belangrijkste punt der stad, hier is veel gebeurd en gebeurt dagelijks nog allerlei, dat
bezienswaardig is. En twee malen des Zondags trekken honderden kerkgangers  er overheen. Dan ziet ge de
vrouwen in zwart, soms donkerblauw of groen jak met schootje alleen aan de achterzijde, vóor een schortje,
lange  iets uitstaande rok, gladde kap met geplooide  strook naar  achteren  over nek en schouders.  's  Avonds
wandelen daar de meisjes twee aan twee (of jongen en meisje), ook in 't zwart met tot een driehoek gevouwen
zijden doekje rond den hals geknoopt,  een punt naar  achteren.  En zooals ze loopen is 't  reeds eigenaardig,
tenminste  voor  een  stadsmensch  gewend  aan  het  gewiegel  der  hedendaagsche  jongedames:  de  statige
Rijssensche schoonen houden 't bovenlijf kaarsrecht en zoo stil mogelijk in 't gaan, zij bewegen zoo te zeggen
alleen de beenen. 

't Spreekt vanzelf, dat mijn lectuur telkens onderbroken werd. Twee dezer onderbrekingen waren voor 't leven
der  stad  veelzeggend.  De  eerste  veroorzaakte  een  stroom menschen,  komend uit  de  Spoorstraat  en  zich  in
verschillende richtingen over het Schild verspreidend. De jutefabriek van Ter Horst ging uit! Nu heeft iedereen
wel eens eene fabriek zien uitgaan, 't geen hem op de een of andere wijze kan getroffen hebben, maar 't kan hem
ter wereld niet zóo getroffen hebben als het dat in Rijssen doet. Ook niet elders in Twenthe. Ziet ge bijv. in
Oldenzaal de arbeiders van H.P. Gelderman voor 't hek hunner fabriek staan wachten, dan valt het u niet in, in
hen iets te zien dat hen onderscheidt van alle andere textielarbeiders. De arbeiders van Ter Horst hebben zooiets.
Ziet hen vlug over 't Schild loopen, in rijen van vaak vier tot acht, de meisjes gearmd, in eene kleeding welke
weinig heeft van wat men gewend is fabrieksarbeiders te zien dragen, in boersche kleeding zoodat men zich
afvraagt,  waar  loopen  deze  landbouwers  in  grooten  getale  zoo  vlug  heen?  -  want  dát  zou  immers  eene
bijzonderheid van boeren wezen, niet het groote getal  maar het vlugge loopen. De tweede onderbreking gaf
daarop iets als een antwoord. Uit dezelfde straat stapten, tegen schemerdonker, nu niet vlug en op rijen doch heel
bedaard  en  zoetjes  achter  elkander  aan,  een  massa  koeien.  Zij  ook gingen  over  't  Schild  en verdwenen  in
verschillende straten en straatjes. Sommige werden begeleid, andere schenen vrij te loopen en zelve haren stal te
vinden. In vroeger dagen, vertelde mijn hotelhouder, kwamen de meesten uit eigen beweging huiswaarts, doch
sinds de spoorweg in gebruik is waarover zij, van de Mors (de ± 180 H.A. groote gemeenteweide) komend, heen
moeten vinden de eigenaren 't veiliger daarop eenig toezicht te houden. 't Kon eertijds ook gebeuren, dat zij eens
niet op tijd waren, dan trok 't geheele gezin uit om haar te halen. Met die buitengewone zorg voor de beesten,
welke hun welzijn bovenaan schijnt te stellen; want kwam het voor dat de kinderen 's avonds om tien uren nog
niet in huis waren,  dan lieten de ouders soms eenvoudig een achterdeurtje open en gingen naar bed ...  Zoo
begreep ik uit een en ander, en den volgenden dag, na eene wandeling door de stad met talrijke van de straat
afgekeerde boerenwoningen waar de hooiwagen voor de deeldeur stond, nog beter  dat  vele Rijssenaren  het
beesten houden en den bouw niet geheel verzaakt hadden. Wel doen ze 't meer en meer: de dagen toen overdag
600 koeien de Mors bevolkten zijn voorbij. Het dagelijksche heen-en-weer, om begrijpelijke redenen, is een last
en om de verdienste, van een of twee koeien trouwens gering, behoeft men 't nu de fabrieksloonen bevredigend
zijn niet langer te doen. 'I Is echter de vraag of de gemeente, nu het weiden zooveel minder opbrengt, de groote
onderhoudskosten aan het op peil houden van den ouden hei grond verbonden nog langer dragen wil en niet,
althans aan een deel van het gunstig gelegen terrein, eene andere bestemming gaat geven. 

De avond ging zeer genoeglijk om. Ik wil den Gids niet trachten na te maken door er veel van mee te deelen; dit
is zeker (zonder het boekje onrecht te doen), het mooiste dat de meester weet staat er er niet in, dat kan hij alleen
vertellen.  'k  Bedoel  niet  sommige  verhaaltjes,  daar  verzwegen  behalve  uit  plaatsgebrek  omdat  hij  zijn
stadgenooten  een warm hart  toedraagt  en niet  zou willen,  dat  de onverschillige buitenwereld zich over hen
vroolijk maakte. Och, grappige anecdotes bestaan er van stad en dorp, al zijn ze vaak typeerend, 't betreft toch
slechts een kantje en raakt vaak niet het diepste en beste in die menschen. Maar ik bedoel dat ge hem hooren
moet, waar noodig in 't eigen forsche dialect, om van bijzonderheden 't meest te kunnen genieten. Hoe leeft dan
de geheele belangwekkende historie van 't Rijssensch verleden voor u op! Vooral daar waar hij, die zelf door
vader en  grootvader stevig in dat verleden staat, uit hunne nalatenschap rijk aan gebeurtenissen, verhalen en
gedichten - op welke laatste punten de vader, naar 't mij bij helaas vluchtige kennismaking voorkwam, niet voor
Meester Heuvel onderdeed - het leven zijner stad toelichtte. Wij die te dikwijls nog 't goede oude dat verdween
betreuren, kunnen hier als elders, waar 't nog in sommige menschen blijkt te leven dankbaar erkennen, dat de
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geest van al dat mooie over ons en onze kinderen weer vaardig worden kán. Immers, het wanhopige "komt nooit
weerom" van een tijdje geleden vindt vandaag al niet meer zoo gemakkelijk instemming. De volkskunde, niet
voor niets propagandistisch, blijkt zelfs ten deele eene "technische wetenschap" te zullen worden. 

Geplaatst  door  Overijssel  -  Plaatsbeschrijvingen  1880-1930  op  00:57 Geen  opmerkingen:  Labels:  31.
Wandelingen door Nederland - Overijssel (1928), Enter (1928), Goor (1928), Rijssen (1928) 

Wandelingen door Nederland - Overijssel (1928): Rijssen 

Tegenover het raadhuis zat ik den vorigen avond, voor de gelagkamer en aan de drukste zijde van het Schild; nu,
dezen morgen, in de ouderwetsche achterkamer aan het stille kerkplein, met uitzicht op de kerk. Daar was het
donker door 't dicht gebladerte der bijna de ramen rakende takken. Ook was er weer wat anders te zien. Vooral
binnen. Een zware schouw in eenen hoek, met paarse tegels waarin twee groote figuren van telkens vier, een
gegoten  plaat  over  de geheele  breedte,  in 't  midden hooger,  waarop  engelen en paardje ,  en middenop den
boezem 't  stadswapen:  het  beroemde rijsje.  Koperen  pan en schuimspaan,  aan een spijker.  Eenige meubels,
commode, penanttafeltje, spiegel in vergulde lijst dragend zeis, hark, dorschvlegel, hoed, mand met appelen enz.
Een porceleinkastje waarin drie goede borden, wat sierlijke wijnglazen. Verder een paar tinnen koffiekannen,
tinnen borden op de schouw. Dit alles ware nog niet zoo bijzonder indien daar niet bijkwam, dat het meeste uit
het kasteel de Grimberg afkomstig is, bij zijn afbraak ter belooning eener langdurige dienstverhouding gekregen,
of ook gekocht.  De Grimberg, vele eeuwen oude havezathe, waarvan meester v. W. gisterenavond eene zoo
romantische  geschiedenis  vertelde,  van  dien  Duitschen  ambachtsman,  bij  den  timmerman  Peddemos  te
Vriezenveen in dienst, die, na allerlei wederwaardigheden in West-Indië rijk geworden, in 't land teruggekomen
de havezathe, welke hij als arme knecht reeds begeerde te bezitten zoo vaak hij, naar Rijssen op karwei gaand,
haar passeerde, kocht en, als op dat oogenblik eenige collator met volmacht van de andere havezathen, den zoon
zijns  vroegeren  patroon  tot  het  predikambt  te  Rijssen  beriep.  
Ook elders vindt men overblijfsels van dat Huis, zoo aan een kleine woning in de Bouwstraat: twee zandsteenen
vleugelstukken  en  eene  gevelbekroning  met  leeuwenkop,  alles  wit  en  geelbruin  geverfd  en  niet  mooi.  Wij
bekeken verscheidene gevels uit de zeventiende, begin negentiende eeuw, een in de Walstraat van 1728, een
trapgeveltje aan 't Smittenend (oude straatnaam, met andere niet lang geleden in eere hersteld) van 1664, het
kappershuis  aan  't  Haareind  met  jaartal  1750,  een  halsgevel  aan  het  Schild  (waarop  mijn  hotelhouder,
oneerbiedig, een der masten van zijne radio-installatie had geplaatst), een veel deftiger heerenhuis met Ionische
pilasters, enz. In gezelschap van den meester die, doordat hij iedereen en iedereen hem van de banken zijner
school af kende, overal vrijen toegang had, kwam ik ook hier en daar binnen; wanneer de menschen niet thuis
waren trokken wij eenvoudig aan 't riempje van de bovendeur waarmede de klink werd opgelicht, en zoo was 't
ook goed. 'n Aardig inkijkje, over de donkere deel door de ruitjes der keukendeur in de lichte keuken. Soms
vonden we er kostbaar meubilair, kasten die in het deftige heerenhuis met de Ionische pilasters een goed figuur
zouden maken, en een lange rij borden afwisselend Delftsch blauw en tin, een heerlijk gezicht. Aan verkoopen,
begeerige lezer, wordt echter niet gedacht want het geld heeft men niet noodig, gelukkig niet, de stad zou er
slechts  bij  verliezen.  Toch waardeerden  de eigenaren  hun mooie dingen  maar  matig.  Ergens  toonde me de
gastvrouw een glazen kastje vol kopjes en ander klein goed: niets aan, vond ze. ,,'k Zou er nog geen dubbeltje 't
stuk voor geven." In dat huis hing ook een letterdoek, waarop behalve 't Abc de verspieders, komende van het
land  Kanaän  met  den  geweldigen  druiventros  uit  het  dal  Eskol  (Numeri  XIII,  23),  gemerkt  waren.  Eene
voorstelling welke onzen voorouder in hun land van melk en honig vloeijende zeer geliefd moet geweest zijn,
want men vindt ze op honderd verschillende voorwerpen. Iedere aandachtige bezoeker van 't Muiderslot zal zich
haar herinneren, van een groot geelkoperen bord in de keuken. Bij Katholieken zagen we weer andere, in den
geest van hun geloof, zoo eene Maria O. Ontvangenis, met engeltjes en ankers in de hoeken. - Op sommige
deuren, van winkels, viel op dat de bewoner - zeker ter onderscheiding van eenen naamgenoot, met het oog op
de klanten - achter den eigen naam zijn bij de stadgenooten in gebruik zijnden "scheldnaam" had laten schilderen
... 
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Walstraat

En toen werd het langzamerhand tijd om bij een der kerkvoogden op bezoek te gaan. 'k Had nl. naar oude
papieren gevraagd. Op 't raadhuis was niets meer, alles verbrand of lang geleden zoek geraakt; maar de Ned.
Herv. kerk bezat een archiefje waarin wellicht wat zou te vinden wezen, dat niet of slechts ten deele beschreven
was. Een enkele morgen ware niets voor een groot archief; voor een paar notulenboeken kon hij toereikend zijn,
ik  wilde  althans  probeeren.  
De kerkvoogd bleek een vriendelijk man. De boeken lagen klaar, hij zette zich tegenover mij aan het tafeltje en
gaf alle gevraagde inlichtingen, met groot geduld, twee uren lang. En om 't bezoek nog interessanter te maken
dook hij af en toe in een kamertje achter dit, waaruit hij verscheidene merkwaardigheden te voorschijn haalde.
Daar was eene tabaksdoos bij welke in Twenthe, in "het dankbare Overijssel". een reliek zou kunnen zijn nl. de
tabaksdoos van Thomas Ainsworth. Een lid der familie Koedijk van hotel "De Kroon" - tegenover 't mijne ook
aan het Schild en reeds drie eeuwen door haar bestuurd, vroeger posthuis - had haar van Ainsworth gekregen, ter
belooning van zekere bewezen diensten, en later aan den kerkvoogd overgedaan. Een prachtig ding, parelmoeren
boven- en onderplat en zilveren ingebogen tusschenkant. Op 't  parelmoer waren sierlijke krullen, gestyleerde
planten gegraveerd, op het deksel rondom een wapen, heel anders dan dat op 't grafmonument: een baar, in de
beide kwartieren een gesteeld hart, het schild gedekt door eenen helm waarboven putje met opgehaalden emmer.
Mogelijk  dat  van  eenen  eigenaar  vóor  Ainsworth.  
Er waren drie boeken, het oudste begint met 1738. (Het voorafgaande: boek (1615-1737), zeer belangrijk, is
tusschen andermans boeken buiten 't archief geraakt: er wordt naar gezocht.) In 1739 is predikant H. Immink;
naam in die streek,  ook bij  Delden,  welbekend.  1743: mededeeling over het  witten van de kerk,  dan reeds
geschied en betaald. Juist kwam van Ernst van Ittersum eene gift binnen, groot f 25.-, voor dat doel. Zoodat men
den predikant verzocht, het geld "maar ergens anders toe, dat noodigh is en syn opsigt op deze kerke heeft, te
willen besteeden". " ... de kerkmstr Jan ter Horst geordoneert om de Galmgaaten aen den tooren onder de Luyfel
wat grooter te laaten maaken op dat de klokken te beter konnen gehoort worden." - Op de vergaderingen van
collatoren,  kerkmrs  en  predikant  vertegenwoordigen  burgemeesteren  de  stad  Rijssen,  de  kerkmrs  de
boerschappen. Telkens handelt men over koop of verkoop van "een sitstoel" ; bijv. omstreeks 1750 is verkocht
"de halfscheyd of het onderste deel van een houte gestoelte of sittbank staande in deze kerk aan de Noordzyde
van 't gestoelte van den Heer tot Eversbergh, voor de somma van 28 gulden." Volgt een mededeeling over eene
leverantie vloersteenen in de Wheeme (= predikantswoning), en verscheidene over zoogen, uitgangen. Dit waren
kleine pachten of andere geldelijke verplichtingen, rustende op stukken land, huizen enz. De predikant had daar
eenig voordeel bij, waarom hij de lijst eens nazag en ontdekte, dat éen uitgang over 't hoofd was gezien, welke
n.b. van 1625 af had bestaan. Wordt daarover opnieuw genoteerd, “dat gemelte Erve beswaart was met een
uijtgang van 2 mudde Roghe sjaarlyck aan de pastorije van Rijssen." 's Mans inkomsten waren niet groot, zoodat
oneenigheid tusschen het kerkbestuur en hem over zeker "emolument", hem toekomend, dat genoemd bestuur op
eenen dag meende te mogen inhouden, dubbel onaangenaam was. Na vele deliberatieën, waarmede bladzijden
gevuld zijn, worden de f 6 - 16 - voldaan. 

Op de rekening en verantwoording, telken Jare door kerkmee ters gedaan paraisseert in 1801, onder 't hoofd
aangeschafte  benodigdheden  "een  spinnejager  -  13  –“  Wijders,  “  aan  J.W.  Koedijk  tot  verteering  van  de
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collatoren op het stadhuis van wegens de koude .f 1 - 2 -. Onder de inkomsten blijkt, dat het verhuren van de
kerkeladder een kleinigheid opbracht. Veel had men trouwens niet noodig, er was een flink batig slot, zie op
1810: Inkomsten f 255 - 10 -, overschot 1809 f 118 - 3 - , waartegenover Uitgaven f 261 - 2 - 14, blijft over f 112
– 10 - 10. - Van 1807 af is G. van Wijngaarden, de schoolmeester en adjunct-maire die zoo goed Fransch sprak,
custos en scriba; men ziet het aan de keurige hand. 't Schijnt, dat men voortaan tijdens de vergadering 't verslag
opmaakte, door den scriba later in het boek overgeschreven; ook de onderteekening is van zijn hand met een
"was get. “ Vroeger teekenden de heeren zelf in ’t notulenboek, van Heerdt (op den Eversberg ), van Ittersum, of
een T of kruisje waarnaast "dit is het handt. van" enz. 

Aan dezen gang van zaken en zaakjes komt in datzelfde jaar een plotseling einde. Een stoutmoedig, om niet te
zeggen  brutaal,  verzoekschrift  der  R.K.  door  de  Franschen  overmoedig  geworden  minderheid  brengt  de
gemoederen in opschudding. "Request van de kerkmannen der R.C. gemeente dezer stad, waar by zy aan Z. M.
den  koning  van  Holland,  de  kerspelskerk,  het  Pastorijhuis  en  kerkegoederen  alhier  reclameeren  ...  Is  na
deliberatie over deze gewigtige zaak besloten ... door den Heere Racer, aan den Heere Landdrost voorn: berigt te
doen indienen, om ware het mogelijk, het daar henen te wenden, dat in het verzoek der R.C. gemeente,  als
strijdig tegen alle billijkheid, worde gedificulteerd". Gelukkig blijkt spoedig, dat de R.C. van hun eersten eisch
afgezien hebben "doch hun aandeel van de kerkegoederen pretendeerden." Wederom zal men hierover "den Heer
Racer te Oldenzaal consulteren." Deze stelt een request op dat voorzichtigheidshalve eerst naar den Landdrost
gaat, door wien "en de andere Advokaten" men het heeft "doen examineeren". Opgemerkt wordt door die heeren,
dat “alhoewel het stuk allen Lof verdiende, het zelve nogtans eenige uitdrukkingen omtrent Z. M. bevatte, die
wat al te sterk waren, en het voorts al te uitgebreid was, tot het oogmerk, waar toe het moest dienen." Het kortere
stuk volgt dan. De wijze raadsman, die zich eerst  te zeer door het oude vuur, waarmede hij de Hattemsche
patriotten  te  hulp  snelde,  heeft  laten  bezielen  besteedde  aan  dit  al  zijn  koele  scherpzinnigheid.  Zijne
argumentatie, onder 1e 2e enz. in punten, luidt als volgt: "Dat zoo het al waar was dat eenige van die goederen
afkomstig  waren  van  R.  C.  voorouderen  van  over  oude  tijden,  zoo  als  de  Requestranten  wilden,  dan  nog
geenszins blijkbaar is, dat de tegenwoordige Requestranten van die R.C. voorouderen afkomstig zijn, neen, maar
uit  de  Geschiedenis  van  dit  Rijk  is  veel  eer  af  te  nemen dat  van  die  R.C.  voorouderen  de tegenwoordige
Hervormde Gemeente afkomstig is." Eene redeneering, welke die menschen van dézen tijd overdenken en ter
harte mogen nemen, die telkens in krant of periodiek schrijven over "kerkgebouwen, welke aan de Roomschen
moeten worden teruggegeven."  Alsof kathedraal  èn oude dorpskerk niet een erfstuk zijn óok van hun eigen
voorvaderen, zoodat de Protestanten ten opzichte daarvan een even duren onderhoudsplicht hebben te vervullen! 

Verder:  dat  "ook  in  de  Staatsregeling  van  den  eersten  van  Wijnmaand  1801.  Art:  13  reeds  uitdrukkelijk
vastgesteld  geweest  is:  "dat  ieder  Kerkgenootschap  blijft  onherroepelijk  in  het  bezit  van  het  gene  met  den
aanvang dezer Eeuw door het zelve werd bezeten." Ten 3e weerlegt hij het bezwaar der tegenpartij, dat sommige
R.K. tot den Protestantschen eeredienst moesten bijdragen, nl. door de "uitgangen". Racer toonde aan, dat dit
eenvoudig "een bezwaar liggend op hunne goederen" was, dat zij ervan wisten toen zij die goederen kochten en 't
dus niets vernederends of onaannemelijks inhield. Trouwen, wie er niet mede accoord ging kon den uitgang
afkoopen. - De Protestanten waren bovendien verontwaardigd, omdat de R.C. eenige weken tevoren reeds een
verzoekschrift om f 6000.- steun voor hunne kerk hadden ingediend, waarop ook door de regeering van Rijssen
gunstig was beschikt. De actie der R.C. loopt op niets uit. 

Ook in 1810 verkrijgt Ds. Cramer emeritaat. Volgens regeling door den koning ingesteld, moet hij een half jaar
later  zijne bediening neerleggen,  hij  dringt  dus aan op beroeping van eenen nieuwen.  Voor de kerkfondsen
beteekende dit eene extra uitgave, want Ds. C. behield de rijksbijdrage groot f 200.- p. jaar tot zijnen dood;
zoolang  diende  de  gemeente  haar  uit  eigen  middelen  aan  den  opvolger  te  geven.  Over  een  drietal  wordt
gedelibereerd.  De bezoldiging is nu f  650.-.  No. 1,  Ds.  Verhagen Metman,  vraagt  of ze niet  verhoogd kan
worden, of men zijn personeele belasting, haardstedengeld en verhui skosten ook zou willen betalen, hierbij in
aanmerking nemend, dat hij reeds in 9 maanden geen traktement ontving! No. 2, Ds. Colmschate, verzoekt om
eene verhooging tot f 700.- No. 3 is Peddemos. Hij had reeds eenmaal in Rijssen gepreekt, tot groot genoegen
van  collatoren,  en  nu  de  collator  Ludwig  Eberhart  Friedrich  Nehrkorn,  heer  van  den  Grimberg,  gewezen
timmermansknecht bij des dominees vader, door omstandigheden alleen te beslissen heeft is P. Jr. na een tweede
proefpreek  van  de  overwinning  zeker.  En  zij  blijven  hem  graag  mogen.  Uit  eene  wat  verder  opgenomen
briefwisseling tusschen P. en een collega te Uelsen, die hem vraagt daarheen over te komen, blijkt dat P. f 300.-
verhooging heeft gekregen en ondanks den veel zwaarderen dienst toch liever te Rijssen blijft. 

Hetgeen volgt is minder belangrijk of te nieuw om meegedeeld te kunnen worden. Vermeldenswaard nog dit, dat
niet lang geleden eene zitplaats verkocht is, uit een nalatenschap of op andere wijze, voor f 835. - Veel geld
wordt jaarlijks aan huur betaald; stoelen en banken doen van 30-100 gulden. - Onder de organisten trof ik een
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bekenden naam: in 1856 kwam hierheen als zoodanig Johannes Schoonderbeek, op f 200.- salaris. Hij was een
oom van den grooten, helaas overleden, Johan te Naarden. 

De Regge, met den rustenden oliemolen van Ter Horst

De middag werd aan eene wandeling rondom Rijssen besteed. Wij liepen 't Smittenend uit en kwamen langs de
"oude" fabriek met kantoorgebouwen op den Wierdenschen straatweg, waaraan eenige buitens van fabrikanten
liggen. Hier, op de brug over de Regge, genoot ik weer van 't Overijsselsch waterlandschap, op den achtergrond
quasi  verlevendigd door een ouden  pelmolen, nu buiten dienst.  Is  het niet  waar dat een "doode" molen het
landschap op den duur geen goed doet? Wil men hem in stand houden, dan in bedrijf; de doode molen is een
droevige figuur, of rijp voor 't Openluchtmuseum. - Vandaar zwierven wij door het bosch rond de plek, waar
eens de Grimberg stond, nu een hooge weide binnen eene gracht, en bezochten twee boerderijtjes, min of meer
"los hoes", al had men door 'n paar kasten dwars te plaatsen eene ruimte tot keuken afgeschoten. Hier zaten ze op
de keitjes waarin initialen, aan den rand. Op eene plank stonden antieke brandewijnkommen, de borden echter
waren leelijk nieuw. Ook bevonden de varkens zich niet langer met hen onder een dak; "dat stinkt te veel", zei de
vrouw.  

Daarop  zijn  we  teruggegaan  en  hebben,  zonder  de  stad  te  raken,  achter  den  Oosterhof om  en  over  den
Schapendijk  het  heuvelland  ten  Zuiden  bereikt.  In  wijden  boog,  langs  de  Israëlitische  begraafplaats  en  de
steenbakkerijen, kuierden wij naar den straatweg van Holten. Naar rechts keken we op den Esch, daar hebben de
stadsbewoners hun rogge- en aardappelvelden, waar 't werk zoowat gedaan raakte; in September werd het er
weer druk wanneer mannen en vrouwen, vooral vrouwen, aan 't rooien gaan. Op vele plaatsen ziet men dan de
witte rook van 't in brand gestoken loof dwarrelend opstijgen. En naar links zagen we over een heuvelland met
tallooze beboschte koppen en valleien, en voor ons uit, heel ver weg Noordwaarts gericht,  den langgerekten
heuvelrug naar Ommen. Al kunnen we 't minder waardeeren dat sommige Rijssenaren zoo weinig eigens zien in
dit hun schoone land, dat zij het van verrukking met een Duitschen naam doopten, wij voelen gaarne den trots
van dien anderen Twenthenaar mee, in den trein naar Enschede ontmoet, die, over Valkenburg sprekend waar hij
eenige  vacantiedagen had doorgebracht,  Zuid-Limburg  in  vergelijking met  zijn  eigen  "bergen" niets  mooier
vond, och wat, ,,'n luk gras, 'n luk boomen, 'n luk bergen ... " en daar tevergeefs gezocht had naar iets, dat bij zijn
bosschen en weiden haalde. 

Door de Haarstraat keerden wij terug. De meester was een beetje moe, al wilde hij 't nauwelijks bekennen, en
ging naar huis; ik, met jongere beenen, liep nog door om 't Volkspark en het daarin gelegen groote Parkgebouw
te bezichtigen. Daar is gewoonlijk druk bezoek in vrije uren, door de week nog meer dan 's  Zondags.  Men
wandelt in den prachtigen tuin, verdienstelijk aangelegd met aardige zitjes rond de vischvijvers en bij de volière,
of men zit in 't  eigen gemeenschappelijk tehuis waarin lees- en conversatiezalen, een groote tooneelzaal met
toebehooren enz., volgens jaartal in de windvaan van 1914, doch door den oorlog en zijnen nasleep eerst den
20en December 1919 geopend. Zijn de arbeider van Ter Horst er blij mee? Naar 't drukke bezoek, naar wat ik
van enkelen hoorde en naar  de merkwaardig vele tevreden gezichten in den "optocht" van gisterenavond te
oordeelen, zeer zeker. Zou men niet meenen, welke theorieën men ook aanhangt, dat zoolang in den arbeid eene
verhouding bestaat van werkgever tot werknemer als van "meerdere" tot "mindere" - en wie ter wereld zal eenen
arbeid van gewicht verzinnen waarbij de leiding van zulke meerderen mag ontbreken? - het op den weg der
leiders  ligt  zulke  dingen  te  doen,  en  op  den  weg  der  geleiden  ze  dankbaar  te  aanvaarden?  
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Natuurlijk moest ik dien avond nog komen "kuieren". D.w.z. praten, of buurten zooals het elders heet. Helaas
gaat het kuieren - misschien niet dat per telefoon, die tegenwoordig in Rijssen "kuierdraod" heet - de laatste jaren
hard achteruit. Een oud Rijssenaar had het denzelfden dag nog tegen den meister gezegd: de kuieraovende zijn
heelemaol oet. Zoo kwamen we op oude gebruiken en wat ervan over was. Heel gemakkelijk heeft het goede
oude 't in Rijssen ook niet. Sinds de stadsblousjes werden ingevoerd is 't er met de burgerlijke genoegens in
sommige opzichten niet beter op geworden. Doe daar eens wat aan. Het is makkelijk genoeg oude feestelijkheid
als "uit den tijd" of om zekere vaak overdreven bezwaren af te schaffen, maar daarvoor iets in de plaats doen
stellen dat beter is, dat is de kunst. Al gingen feesten eertijds met te veel rumoer en erger gepaard, er was ook
aardigheid in; waar nu 't een met het ander verdwenen is, daar bestaat de verbetering soms alleen hierin, dat men
zelf naar de winkels gaat om zijn geld te besteden en het gekochte, zonder eenigerlei omhaal van woorden of
manieren, op de hoeken der straten verbruikt. 

Eenige dagen later in eene andere stad aangekomen, mocht ik uit de beste bron vernemen, hoe die bevolking
juist tot op dat punt gezakt was, dat zij eigenlijk geen vermaken meer kende. Ze mág zoo weinig meer, en sedert
zij zich in dien dwang van kerk of overheid schikte, wat zal er nog van haar uitgaan? Wie is daar die verzuimd
heeft, wat het volk in zijn eenvoud uitdacht en op touw zette bijtijds te helpen veredelen? Nu spant weliswaar het
tegenwoordig hoofd zich in, om althans de jeugd weer tot iets te krijgen, en niet zonder succes; maar 't kost
moeite.
Wat er nog was, daarvan vertelde de meester. Van "töfelkesaovend", eene eetpartij met Oudejaar, waarvan 't
stevige menu luidde: 1. een borrel om den eetlust op te wekken, 2. aardappelen met stokvisch en vleesch, 3.
rijstebrei met bruine suiker, 4. chocolade uit den ketel... Het geestelijk jolijt is aan geen vaste regels gebonden.
Dit is wel 't geval wanneer ze "de pipe haolen" gaan. Als iemand "ofekundigd" is, ziet men 's avoncls een 20-tal
buurmeisjes  door  de  straten  trekken,  eerst  koopen  ze  een  lange  Goudsche  pijp,  versieren  den  steel  met
kunstbloemen, doen er tabak in en terwijl een van haar rookt zingen ze onder t loopen.

Wi goot de pipe haolen 
Zoete lieve Gerritje 
Wi kun 't ook wel betaolen 
Zoete lieve meid. 

Wi hoeft 'm niet te poffen 
Wi goot nog niet op sloffen 
enz. 

Bij den bruidegom aangekomen, biedt men hem de pijp aan; op de bruiloft moet hij er uit rooken. Meteen wordt
een huwelijksgeschenk, iets voor 't huishouden, gegeven. De bruigom trakteert daarop de meisjes in 't huis zijner
bruid De pijp wordt later op ‘t linnengoed gelegd of voorin de kast bevestigd; breekt ze, dan is dat een slecht
teeken.  Ook de fabriek  viert  de bruiloft  mee:  het  bruidje vindt hare schort  met bloemen versierd,  zoo haar
weefgetouw; den bruigom houdt men op aardige manier wat voor den mal, bijv. in verband met zijnen bijnaam. 

Na zoo’n dag is een menschengeest: vol. Het is of ge 't geheele stadsleven gefilmd hebt, in 't duister ziet ge een
lange rij beelden van den afgeloopen dag en meent nu toch heel wat te omvatten. Totdat het tot u doordringt dat
voor omvatten de tijd nóg te kort was. Wat weet en begrijpt ge al van deze menschen? Daar sta ik weer voor de
moeielijkheid. 't Is veel gemakkelijker snel door te reizen. Doe vluchtige indrukken op en praat naderhand over
"de bevolking" naar aanleiding van een uit den mond des hotelhouders, bij wien ge een glaasje gedronken hebt,
opgevangen gezegde, een paar in den "Gids voor Twente" gelezen bijzonderheden, en meer toevalligs. Zet u
eens hier en daar bij de menschen neer en luister wat langer. Wat is dán een dag, eene week? Hoevele dagen
moest  ik  blijven  om volledig  inzicht  te  hebben  in  hun verkeer  en  in  gewichtiger  dingen  als  bijv.  hunnen
godsdienst? 'k Dacht aan mijn vrienden op Enterbroek: kwam ik in 't naburige Rijssen om te hooren, dat "die lui
uit Enter" slim en gevat zijn op eene wijze, dat men er van "Entersvoel" praatte of gepraat had? Ligt het alle
misschien in 't verleden, ook hun "vinnigheid" op de jenever waarmede zij eens door die van Twickel gevangen
werden toen zij, de boeren rond 't Cattelaer, het graafwerk aan de Twickelsche vaart trachtten te verhinderen?
Evenzoo  vertellen  andere  "buitenlanders"  kwaad  van  de  Rijssenaren:  hun  godsdienstigheid,  eeuwig
theologiseeren, had niet veel om 't lijf. Bijbelvast waren ze, zóo vast, dat ze aan een paar plaatsen als gelascht
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zaten. Doch ik vraag mij af, zou men zich week aan week over een paar bijbelplaatsen druk maken? Zou men
kerksch wezen over bijna niets en den last op zich nemen, 't weer in andere vormen te zijn - er bestaan daar drie
afgescheiden  gemeenten  - om niets? En de gansche  kerk in  eene  richting kunnen drijven zonder  eigenlijke
kracht? Toen viel mij een klein voorval in, van dezen middag. Wij slenterden door de Haarstraat op weg naar
huis. Als gewoonlijk, met de belangstelling waaraan men den vreemdeling herkent, liep ik middenop den rijweg
en keek links en rechts de gevels aan. Ergens bij een der oudste huizen stond een man die, mij zoo bezig ziende,
ons iets  toeriep  en twee groote  deeldeuren  begon  te  openen.  Voor den  dag kwam: een  balk met  opschrift,
waarnaar hij meende dat ik zocht: 

FERLAT  DI  NICHT  OP  ERSCHE  DINGE  DAT  T1TLICK  GOT  FOSSWINT  GERINGE  WAT  D  IE
MENSCHE WIESELICK DOT DE DAER SOC DAT EFGI GOT ANNO 1656. 

Kan de vreemdeling op éenen dag meer te weten komen dan dit: al het kwaad dat de ‘buitenlanders’ gesproken
hebben, voor zoover het kwaad is dat de Rijssenaren doen, moet zijn gelijk eene deur voor een goede spreuk?
Dit, lezer, is de verklaring van het zinnetje in mijn reisdagboek, - Voorloopige samenvatting: een goede spreuk
achter een deur; kan verschrikkelijk klemmen, maar staat ook vaak wijd open.' 

Het Mennegat te Enter

Het erve Groot Mennegat aan de Kremersweg 5  is een van de meest afgelegen boerderijen in Enter. Hetzelfde
geldt voor het aan de overkant van de Regge gelegen erve 'Koerdam'. In de Tweede Wereldoorlog waren hier
veel onderduikers.in het doopboek van de kerk te Rijssen is te lezen dat omstreeks 1610  Berent is geboren in 't
Mengat. Een mengat is het dijkje in een sloot dat toegang geeft naar het weiland. In tijden van veel regenval en
als  de  Regge  buiten  zijn  oevers  was  getreden  was  het  Mennegat  geïsoleerd.  Het  was  in  deze  tijd  dat  het
herenhuis  'Cattelaar'  hier  in  de  buurt  werd  herbouwd  in  opdracht  van  Berent  Boncamp.  Boncamp  was
rentmeester  in  Spaanse  dienst  van  Twente  en  Lingen.  Het  is  de  tijd  van  het  Twaalfjarig  Bestand  in  de
Tachtigjarige Oorlog. Boncamp gaf het herenhuis de naam van het oude kasteel, het Kettelaar of Kattelaar.
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Mennegat is dus een familienaam geworden die in de doop- en trouwboeken van de kerk vermeld is. Dochters
van het Mennegat trouwden met jongens van de nabijgelegen erven Holland, Velten, Pool.. In 1871, na bijna
driehonderd  jaar,  komt er  een  andere  familie  op het  Mennegat.  Hermina  Mennegat  trouwt  in  dat  jaar  met
Hermannes  ter  Peze  uit  Delden.  Tot  2013  woonde  de  familie  Ten  Peze  op  het  Mennegat,  Waar  een
boerderijnaam is met een 'Groot' ervoor is meestal ook een afsplitsing geweest met 'Klein' ervoor. Dat is ook hier
het geval. Aan het eind van de achttiende eeuw heeft Egbert Mennegat een boerderijtje gebouwd naast het erve
Groot Mennegat. Dit werd het Klein Mennegat genoemd. Achtereenvolgens wonen er de families Mennegat,
Elsschot,  Seppenwoolde  en  Knopers.  In  1896 komt  Hermannus  Morsink  (Meiers-Mans)  op  het  erve  Klein
Mennegat.  Hij  is  in  1904  op  36-jarige  leeftijd  getrouwd  met  de  achttienjarige  Frederike  Bloemendal  (de
Bestolle). Na de Tweede Wereldoorlog leefde Hermannus met zijn laatste dochter Hanna en een knecht op de
boerderij.  Meiers-Mans  is  in  1958  overleden.  De  boerderij  is  later  verkocht  aan  de  familie  De  Groen  uit
Enschede. Huurder werd de familie De Leeuw en nog later Bokhove. De zeven hectare grond die erbij hoorde
werd ingeplant met populieren. 'Meiers-Hanna' is in 1995 in het Reggedal in Enter overleden
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Goor 
Goor is een stad in de gemeente Hof van Twente). Tot de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2001 was Goor
een  zelfstandige  gemeente  in Twente.  Goor  is  binnen  de  gemeente  Hof  van  Twente  de  grootste  kern.  Het
stadhuis staat tevens in Goor. De bevolking bestond vroeger voornamelijk uit oude inheemse families en de
nakomelingen  van  de  rond  Goor  wonende  boerenfamilies.  Sinds  de  vestiging  van  de textielindustrie in
de negentiendeeeuw en de Eternit-fabriek in de jaren dertig van de twintigste eeuw is Goor aanzienlijk gegroeid
en is de bevolking aangevuld door nieuwe inwoners uit Drenthe en andere delen van Nederland. Sinds de jaren
zestig van de twintigste eeuw kent Goor ook een kleine gemeenschap van mensen van Turkseafkomst.
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1940, waterpoloteam, rechts boven Luuk ten Thije
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De naam Goor is een Middelnederlands woord voor moeras of plaats in drassig laagland.[2] In de loop van de
eeuwen is de stad onder de varianten Gore, Ghoer, Ghoor en ten slotte Goor gedocumenteerd geworden.  De
eerste  vermelding is tijdens de regering van bisschop Bernold van Utrecht, tussen 1027 en 1054, als deze in
een oorkonde laat vastleggen dat de edelman en clericus Adolfus met toestemming van zijn erfgename Wicburga
zijn hof, gebouwen, horige lieden en landerijen, weiden en bossen in het gebied van Godescalck, graaf van Goor
aan de Sint-Maartenskerk heeft overgedragen.

Goor kreeg in 1263 stadsrechten van bisschop Hendrik I van Vianden van Utrecht, de territoriale heerser over
het Oversticht (dat Overijssel en Drenthe omvatte). In 1273 had de stad een gedocumenteerde plebanus (pastoor
met  volmachten)  en  dus  een  parochiekerk.  Het  stadje  fungeerde  tijdens  de middeleeuwen een  tijdlang  als
centrum  voor  het  bestuur  van  de  landstreek Twente (drostambt Twente).  Onder  meer  de  drost  van  Twente
resideerde er.

In 1560 vervaardigde Jacobus van Deventer een kaart van Overijssel, waarin de stadsplattegrond van Goor een
belangrijk plaats innam. In 1581 probeerden de Staatsen tevergeefs de stad in te nemen tijdens de Slag om Goor.
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Cafe Bloemen, Diepenheimseweg
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Joodse begraafplaats, Molenstraat 

Goor ging tijdens de Reformatie en de Tachtigjarige Oorlog over naar het protestantisme. De oorspronkelijke
rooms-katholieke kerk werd protestants nadat Goor tijdens het  Twaalfjarig Bestand (1609-1621) onverwacht
overging van de kant van de Spanjaarden naar die van de Staatse Troepen onder leiding van Maurits van Oranje.
Door  de  oorlogswoelingen  en  de  overgang  naar  het  protestantisme  verloor  de  Goorse  parochiekerk Sint-
Petrus (huidige Hofkerk)  haar  oorspronkelijke  katholieke  kunst  en  karakter.  In 1647 ging  waarschijnlijk  bij
de stadsbrand tevens  op  het  Schild,  een  burchtheuvel,  een  kleinere capella(kapel)  verloren. Verder  werd  de
parochiekerk deels vernield door Spaans geschut.

In het westen van Twente stapte onder invloed van de adel een aanzienlijk deel van de bevolking over naar
het protestantisme,  in de overige  delen van Twente  behield men de rooms-katholieke  religie.  Goor  werd in
tegenstelling tot grote delen van Twente (Hengelo, Oldenzaal) bevolkt door een meerderheid van protestanten.
De  nabij  Goor  gelegen havezate Heeckeren,  eigendom  van  een  van  de  weinige  katholiek  gebleven  edelen,
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fungeerde lang als schuilkapel voor de geringe rooms-katholieke gemeenschap, aan wie de publieke uitoefening
van de godsdienst verboden was door de calvinistische overheden. Priesters uit het prinsbisdom Munster trokken
vermomd  als marskramers rond  in  de  landstreken  aan  de  grens.  De  nabijgelegen  katholieke
buurtschappen Zeldam en Wienezouden later voor een langzame toename van het aantal  katholieken in Goor
zorgen. Als gevolg hiervan werd in Goor een katholieke gemeenschap opgericht die in 1811 een kleine kerk in
gebruik kon nemen en later een eigen grote parochiekerk bouwde; eind 19e eeuw kon tevens aan de Iependijk
een  parochieel  kerkhof  worden  aangelegd  en  ingewijd.  Rond 1900 kwam in  de  havezate  een  klooster  van
de zusters Dominicanessen tot stand, vanwaar een grote impuls voor het lokaal katholiek onderwijs zou uitgaan.
Eind twintigste eeuw verlieten de zusters het klooster.

Middenstraat 
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Oosterbaan, speelgoed

1935, hotel de Ster
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Boekhandel Bokhove

Molenstraat 
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Goor had een belangrijke rol in de regio. Lange tijd waren justitie en douane er gevestigd en Goor bezat een
levendige  haven  aan  de  rivier  de Regge.  In  1833  richtte  de  Engelsman Thomas  Ainsworth in  Goor  de
eerste weefschool op. Tot de jaren zestig bloeide de textielindustrie in Goor en voorzag Goor en wijde omgeving
van werk. Deze industrietak was vrijwel geheel in handen van de familie Jannink (Fa. Jannink Arntzenius &
Co.). Het Goors textielcomplex aan de Stationslaan werd door een brand in 1962 geheel vernietigd. Enige jaren
later  zou  het  bouwrijp  gemaakt  worden  en  sedert  midden  jaren  tachtig  verrees  er  geleidelijk  een  nieuwe
woonwijk, Het Jannink.
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Van 1953 tot 2006 gemeentehuis, in 1880 gebouwd als villa voor B. Jannink

Grotestraat 
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Langs Goor loopt sinds 1936 het Twentekanaal dat aanleiding gaf tot de vestiging van onder meer de Eterniet-
fabrieken, nu Eternit.

Goor  kende  begin  twintigste  eeuw  een  landelijk  bekende  gemeentepolitiek.  De  in  Goor  dominante
linkse Sociaaldemocratische  Arbeiderspartij lag  herhaaldelijk  in  conflict  met  de
markante Joodse gemeentepoliticus Abraham Lobstein.

Begin  twintigste  eeuw  werd  in  Goor  aan  de  Schoolstraat  een  nieuwe synagoge gebouwd.  De  Joodse
gemeenschap  in  Goor  was  talrijk.  De historische  Joodse  begraafplaats  aan  de  Molenstraat dateert  uit  1720.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd een groot deel van de Goorse joden gedeporteerd, hoewel relatief
velen konden onderduiken bij boeren in de omgeving van Goor; 62,5 % van de Goorse joden overleefde de
onderduiktijd of het concentratiekamp.

 Op 24 maart  1945 werd het  centrum van Goor weggevaagd door een geallieerd bombardement.  Goor was
doorvoerplaats  voor  de  Duitse  bezetter.  Bij  het  bombardement  werden  munitiedepots  geraakt,  waarbij
tweeentachtig burgers en enkele Duitse soldaten de dood vonden.

Op 8 april 1945 werd Goor bevrijd door de 1e Poolse Pantserdivisie (Bataljon Strzelcow Podhalanskich). 

Eind jaren veertig werd het centrum  herbouwd, waarbij ook ruimte werd geschapen voor het doorgaand verkeer.
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In  2013  vierde  Goor  haar  750-jarige  bestaan  'als  stad'.  Koning Willem-Alexander en
koningin Maxima bezochten in dat jaar de plaats.

In Goor is de Eternitfabriek gevestigd die in het verleden asbest in zijn producten verwerkte. De aanwezigheid
van  deze  fabrikant  van  dakbedekking  en  andere  bouwmaterialen  heeft  ertoe  geleid  dat  in  en  om  Goor
veel asbestvervuiling aanwezig is, met alle ernstige ziektegevallen van dien. Bij het bedrijf kon men lange tijd
gratis asbestafval afhalen om bijvoorbeeld te gebruiken voor het verharden van erven en landwegen. Eind 20e
eeuw is men begonnen met de grootscheepse sanering van deze de volksgezondheid bedreigende vervuiling.

Jarenlang zou het  doorgaand verkeer  als Rijksweg 1, toenmalig de Europese weg 8, door het  hart  van Goor
lopen, met ernstige gevolgen voor de verkeersveiligheid. De aanleg van de A1, de Europese weg 30, in de jaren
zeventig van de 20e eeuw,  bracht  hier  verandering in.  Goor wordt  goed  ontsloten door provinciale  wegen:
de N346van Zutphen naar Hengelo en  de N347 van Haaksbergen naar Ommen;
de N824 richting Diepenheim en Neede en de N753 richting Markelo beginnen bij Goor.

Ten zuiden van Goor loopt het Twentekanaal waaraan de stad een haven heeft. Het kanaal kan bij Goor via twee
bruggen worden overgestoken, namelijk:

 De Weldammerbrug (Diepenheimseweg).

 De Hengelerbrug (N346 en N347 (Rondweg)).
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Synagoge in de Wijnkamp
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In  het  voormalige  stationsgebouw  is  het Goors  Historisch  Museum gevestigd.  Ook  is  er  een Goors
klompenmuseum. Bezienswaardig zijn de Braakmolen, de gerestaureerde toren van de protestantse Hofkerk en
het  enorme  gietijzeren  grafmonument  van Thomas  Ainsworth op  oude  gemeentelijke  begraafplaats  aan  de
Laarstraat - Herman Heijermansstraat. Op de Algemene Begraafplaats aan de Twikkelerweg is nog een 35-tal
zogenoemde graftrommels aanwezig.

De PKN Hofkerk is een in oorsprong gotische kerk met een sterk verbouwd, witgepleisterd schip.

De rooms-katholieke parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus  [8] bevindt zich buiten het centrum en dateert van
1894.  De neogotische kerk  werd  ontworpen  door J.W.  Boerbooms.  Vanuit  deze  kerk  werd  in
1971 prinses Armgard von Sierstorpff-Cramm- moeder van Prins Bernhard - na een plechtig requiem ter aarde
besteld onder grote publieke belangstelling vanwege de aanwezigheid van vrijwel alle leden van het Koninklijk
Huis.

Goor is gelegen in een omgeving met pittoreske dorpjes, landbouwgronden, bossen, kastelen en havezaten, zoals
het voormalige klooster Huis Heeckeren en het kasteel Weldam. Rond Goor bevinden zich meerdere campings
en  recreatiegelegenheden  die  met  name  zijn  geconcentreerd  in  de  voormalige
gemeenten Diepenheim en Markelo.

Het belangrijkste jaarlijkse feest in Goor is het School- en Volksfeest, dat door mensen van buiten Goor weleens
"Goors carnaval" wordt genoemd. Dit feest ontstond in 1875 op initiatief van de Goorse scholen en de gemeente.
Bij dit jaarlijkse festijn, dat altijd in het laatste volle weekeinde van juni plaatsvindt, wordt drie tot vier dagen
lang gefeest in de Teènte, een grote feesttent op de zogenaamde "Schoolfeestweide", midden in Goor. Naast de
kermis  vormt  vooral  de  in  geheel  Twente  bekende Goorsche  allegorische  Optocht op  zondagmiddag  een
hoogtepunt van dit feest. Daarbij trekken vele wagens, verklede groepen en muziekkorpsen zoals Apollo Goor,
De Fanfare Markelo en De Harmonie Diepenheim langs een vastgelegde route door Goor. De bekendste groep
die  al  sinds  begin  jaren  vijftig  meedoet,  is  de  zogenaamde Rellie,  een  groep  die  met  grote  wagens,
vreemdsoortige tweewielers en veel lawaai de optocht afsluit.
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School- en volksfeest, 100 jaar, Luuk ten Thije en Wilhelmien Wiegant met hun kunderen Wendy en Marco.
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Schaatsen op het Grote Gat

Diepenheimseweg 
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Kippenslachterij Moorman 
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De Weldammerbrug is gebombardeerd

463



464



465



466



poolse soldaten

Poolse bevrijders in de Hengeveldestraat, april 1945
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Demnichem

het dorp van mijn grootmoeder Anne

Inleiding 
Denekamp is ontstaan op een plek waar men buiten bereik was van het overstromingswater van de nu nog door
de gemeente lopende rivier de Dinkel. Germanen, waarschijnlijk de stam der Tubanten of mogelijk Ampsivaren,
legden rond 200 na Chr. een nederzetting aan. In 933 na Christus wordt het  dorp als Daginghem  vermeld. In
deze  periode  vallen  weliswaar Deense Vikingen de  steden Deventer en Zutphen aan,  maar  de  plaatsnaam
Denekamp  stamt  niet  van  Denen  af,  maar  van    de Saksische naam Dago of Dano. In 1385 wordt  het  dorp
als Degeninchem,  in 1677 met  de  benaming Degenkamp gedocumenteerd.  Het kerspel Denekamp  bestond uit
de buurschappen Denekamp, Noord  Deurningen en Beuningen (nu  gemeente Losser).  Het  waren  hechte,  vaak
gesloten  gemeenschappen.  Denekamp  en  Noord  Deurningen  hoorden  onder  het  landgericht  Ootmarsum,
Beuningen onder het landgericht Oldenzaal.

Rond de  vijftiende  eeuw was  de  plaats  Denekamp een  betrekkelijk  klein  dorp  met  amper  honderd  huizen,
verspreid  langs  een  enkele  dorpsstraat  in  de  nabijheid  van  een  kerk. Deze  kerk was  in  de dertiende  eeuw
opgetrokken uit Bentheimer zandsteen. De toren is later aangebouwd. De kerk is gewijd aan de heilige  Nicolaas,
en vormt nog steeds het centrum van het dorp.
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Nog  altijd  is  Denekamp  een  plaats  die  sterk  door  het rooms-katholieke geloof  gekenmerkt  wordt.  In  haar
omgeving  liggen  bovendien  enkele  kloosters.  De franciscanessen van  Denekamp  vormen  zelfs  een
aparte congregatie. In het klooster van deze congregatie verbleef kardinaal Johannes Willebrands op zijn stille
oude dag.

De mensen in het dorp waren veelal landbouwer. Geleidelijk aan, met name de laatste anderhalve eeuw, hebben
veel  boerderijen  plaats  moeten  maken  voor  woning-  en  winkelbouw.  Tijdens carnaval worden  de
inwoners Köttelpeer'n genoemd.
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Einde van de ijstijd 

Ongeveer 10.000 jaar geleden kwam er een einde aan de ijstijden. Noordoost Twente, ooit een deel van een grote
bosrijke vlakte, was veranderd in een glooiend, zandrijk gebied dat werd doorsneden door vele waterstromen.
Net  als nu tussen Oldenzaal  en Denekamp en tussen Ootmarsum en Lage waren stuwwallen toen duidelijk
zichtbaar.

Ongeveer 140.000 jaar geleden schoven honderden meters dikke ijsmassa's  vanuit Scandinavië op tot in het
midden van ons land. In Noordoost Twente drukte de ijsmassa de bevroren grond soms wel 200 m omhoog.
Daarna trok het ijs verder over deze stuwwallen heen. Ongeveer 10.000 jaar later verdween het ijs, een warme en
vochtige periode volgde.  Het meegevoerde zand, leem of gesteente bleef achter.  De laatste ijstijd (Weichsel
ijstijd) begon 110.000 jaar geleden. Ditmaal kwamen de ijsmassa's niet verder dan Hamburg. De gevolgen voor
Twente  waren  er  niet  minder  om.  IJzige  stormen  veranderden  Twente  in  een  poolwoestijn.  Met  enorme
snelheden werden pakketten zand en leem weggeblazen en afgezet in de luwte van de stuwwallen. De bestaande
rivier- en beekdalen raakten vaak met zand bedekt. Waar het water vastliep, ontstonden vennen. De stuwwallen
werden door de voortdurende schurende wind afgeslepen en uiteindelijk in hoogte gehalveerd. De Tankenberg
kromp van 180 naar 85 meter. De klei en het zand verdwenen in de omliggende gletsjerdalen, overgebleven uit
de vorige ijstijd. In de modderige brei vormden zich nieuwe waterstromen. De oude rivier de Dinkel verlegde
haar stroomdal in westelijke richting. Ongeveer 13.000 jaar geleden keerden bomen, planten en dieren terug in
het  landschap.  Groepen jagers  trokken, op zoek naar  rendierkuddes,  in Twente rond.  Ze lieten soms stenen
voorwerpen achter.  Toch keerde  nog eenmaal,  ongeveer 1.500 jaar  later,  deze ijstijd nog "even" terug,  met
poolstormen die weer nieuwe zandruggen in Twente vormden.

Na de laatste ijstijd (8000 v. Chr.) steeg het zeewaterpeil  snel. De drooggevallen Noordzee liep weer onder
water. Het zeewater drong zelfs westelijk Overijssel binnen. Twente kon het grond- en regenwater niet goed
meer  kwijt.  Geleidelijk  ontstonden  er  moerassen  en  hoogveengebieden,  nu  nog  zichtbaar  bij  de
Engbertsdijkvenen. Op de stuwwallen en zandruggen kwamen nieuwe oerbossen met eiken, essen, linden en
iepen. In de waterlopen groeiden grote elzen- en berkenbossen. Tot de bewoners van deze bossen behoorden:
bruine  beer,  wolf,  edelhert,  ree,  oeros,  wilde  zwijn,  das,  boommarter,  wilde  kat,  vos,  bever  en  otter.  De
aanwezigheid van de zeearend en de visarend wijst op een rijkdom aan vis. Groepen rondtrekkende jagers en
vissers  vonden  hier  een  bestaan.
Na 2800 v. Chr. trokken mensen uit het oosten met hun vee naar Twente. Met stenen bijlen hakten ze open
plekken in de hoger gelegen bossen. Ze brandden de grond kaal en verbouwden in de asgrond tarwe, gerst en
vlas.  Na  enkele  oogsten  was  de  grond  uitgeput  en  trokken  ze  naar  een  nieuw  gebied.  De  achtergelaten
mineraalarme gebieden werden heidevelden. De komst van bronzen bijlen (1500 v. Chr.) en nog later van ijzeren
bijlen  (700  v.  Chr.)  versnelden  deze  roofbouw.  Toen  de  oerbossen  verdwenen,  namen  stroomafwaarts  de
waterproblemen toe. Eerder hielden de wortels van de bomen het water nog lang vast. Na 800 na Chr. waren
flinke delen van Noordoost  Twente,  bijvoorbeeld Ottershagen of het Tilligterbroek,  door overstromingen en
moerassen het grootste deel van het jaar niet toegankelijk.

In de middeleeuwen was de bevolking van Noordoost Twente afhankelijk van landbouw en het houden van vee.
In de hoger gelegen gebieden ontstonden boerderijtjes, vaak nabij water. De woeste grond rond een boerderijtje
bewerkte de boerenfamilie moeizaam tot esgrond (akkergrond) en weidegronden. De esgronden werden verrijkt
met dierlijke mest en organisch materiaal als bladeren, later ook met gestoken heideplaggen. Rogge werd het
belangrijkste gewas.  Op de woeste gronden in de buurt  hield men schapen en varkens.  Het gebruik van de
woeste gronden, de strijd tegen het water of zandverstuivingen, het regelmatig herplanten van eiken en beuken
en vele ander taken vroegen van iedereen een grote inzet. Rond 1200 ontstond er een vorm van zelfbestuur: de
marken, waarin de eigenaren van de boerderijen de dienst uitmaakten. Ze stelden de markeregels vast en spraken
recht.

Germaanse nederzetting

In 1972 en 1973 werd onder leiding van provinciaal archeoloog Ad Verlinde op de Borghert te Denekamp een
Germaanse nederzetting uit de eerste twee eeuwen na Chr. blootgelegd. De Borghert ligt op een dekzandrug aan
de oostzijde van het huidige Dinkeldal. Uit eerder onderzoek wist men dat op zo'n hoge plek archeologische
sporen mochten worden verwacht.
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De nederzetting moet gedurende enkele generaties zijn bewoond door twee of drie families.  Ze woonden in
boerderijen die werden gebouwd met houten palen, waarna met een vlechtwerk van takken de wanden werden
gemaakt. Deze wanden werden vervolgens bestreken met leem. Het dak werd met riet afgedekt. Binnen was er
één ruimte met een woondeel voor de mensen en een staldeel voor vee en voer, het zogenaamde "los hoes". Deze
woonwijze heeft tot circa 1900 nog in Twente bestaan.

De  families  leefden  van  de  landbouw  en  van  wat  de  natuur  bood.  Hun  kleine  akkers  moeten  naast  de
nederzetting hebben gelegen. In een door zand overstoven grondlaag vond men sporen van een haakploeg (die
de grond openscheurt) en een  keerploeg (die de grond ook omkeert). De laag bevatte ook hoefafdrukken van
runderen. Er waren sporen van kleine verhoogde graanschuurtjes ("spiekers"). Dit geeft aan dat ze hun oogst
wilden  beschermen  tegen  ongedierte  en  vocht.  Aan  de  westzijde  van  de  nederzetting  vond  men  enkele
wigvormige kuilen, mogelijk vangkuilen voor wild. In de nederzetting bedreven de families ook ambachten. Er
zijn resten van hutkommen ontdekt. Ze deden dienst als werkplaats of opslagruimte. Daar produceerden ze voor
eigen gebruik houten en stenen voorwerpen en aardewerk. De vondst van weefgewichten en spinklosjes duidt op
spinnen en weven. Ook werd er een kleine hoeveelheid ijzerslakken aangetroffen; men was dus bekend met
vervaardiging van ijzer. De aanwezigheid van Romeins aardewerk en van stukken maalsteen (om graan tot meel
te vermalen) uit de Duitse Eifel wijst op contacten over langere afstand. De meest bijzondere vondst was een
loden baar van meer dan vijf kilo. Het voorwerp werd bijna puntgaaf teruggevonden in een kuil.

De opgraving gaf geen antwoord op de vraag naar de geloofspraktijk van deze mensen. Indirect hebben we wel
een aanwijzing. Aan het begin van de jaartelling schoof het Romeinse rijk op tot het zuiden van Nederland. Ook
de families op de Borghert kunnen dit hebben gemerkt. Jonge mannen uit onze streken traden als huurling in
dienst van het Romeinse leger. Eer en buit spraken hen aan. Ze maakten kennis met het "Romeinse" leven. Maar
ze raakten ook ver van huis. In Housesteads (Engeland) is een altaarsteen gewijd aan de Germaanse oorlogsgod
Thincsus (Tyr) gevonden. Volgens het opschrift was het een geschenk van "burgers van Tuihanti" (mogelijk
Twente) dienend in een Friese ruiterafdeling. Ook op de Borghert zullen ze Germaanse goden als Tyr, Wodan,
Donar  en Freya  (waar  onze dinsdag tot  en met vrijdag naar  zijn vernoemd)  zijn vereerd.  Bij  de Dinkel  of
naburige moerassen of bij oude bomen werden offers aan Germaanse goden gebracht.

200 na Chr. werd de nederzetting verplaatst, in die tijd een vaker voorkomend verschijnsel. Mogelijk hield het
verband  met  een  afnemende  bodemkwaliteit.  Er  zijn  aanwijzingen  gevonden  voor  een   derde  eeuwse
nederzetting ten zuiden van het opgegraven areaal. In de daaropvolgende periode werd de Borghert voor enkele
eeuwen verlaten. Pas in de vroege middeleeuwen lijkt er weer sprake te zijn van akkers.

In de periode 4900 tot 2600 v. Chr. verbleven er groepen jagers en verzamelaars in de omgeving van het huidige
Denekamp.  In  het  Ageler-,  Volther-  en  Tilligterbroek  en  Lattrop-Breklenkamp  zijn  sporen  van  kleine
jachtkampjes  of  tijdelijke  nederzettingen  gevonden.  Na  3400  v.  Chr.  bedreven  mensen  van  de
Trechterbekercultuur  landbouw  in  Noordwest-Europa,  ook  op  de  zandgronden  van  Twente.  In  de  wijk
Klokkenberg in Denekamp is bijvoorbeeld een graf van de Trechterbekercultuur gevonden. Daarnaast wijzen
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grafheuvels en een hunebed nabij Vasse op hun aanwezigheid. Van 2000 v. Chr. tot het begin van de jaartelling
neemt  de  bewoning in  onze omgeving langzaam toe.  Uit  deze  periode  zijn  losse objecten  zoals  vuursteen,
aardewerk, en zelfs een Romeinse muntschat uit omstreeks 12 v. Chr. teruggevonden. De laatste jaren zijn er
vele nieuwe vindplaatsen  ontdekt.  Deze zijn  echter  niet  zo uitgebreid  onderzocht als de nederzetting op de
Borghert.

Liudger 

Frankische Rijk werd tussen 481 (komst koning Clovis) en 814 (overlijden keizer Karel de Grote) een machtig
rijk. De bevolking in de veroverde gebieden moest zich bekeren tot het christendom. De missionarissen kwamen
uit Ierland en Engeland. Volgens eeuwenoude verhalen bracht de missionaris Liudger (742-809) het christendom
in Noordoost Twente. Hij is afgebeeld in een glas-in-lood raam in de Sint Nicolaaskerk in Denekamp. Maar is
Liudger  hier  wel  echt  geweest?  In  de  middeleeuwse  levensbeschrijvingen  van  Liudger  vinden  we  geen
aanwijzingen.

Tussen  750  en  770  richtte  Lebuïnus  een  kerk  op  in  Deventer.  Naar  we  aannemen  heeft  Marcellinus  in
Ootmarsum en in Oldenzaal de oudste kerkjes in Twente laten bouwen. Volgens een verhaal stierf Marcellinus in
Oldenzaal in 762. Wie de andere Angelsaksische missionarissen in Twente in die tijd waren, weten we niet.

De komst van deze missionarissen viel samen met het oprukken van het Frankische Rijk boven de grote rivieren
in ons land. De Saksen en Friezen in het noorden en oosten voelden zich bedreigd. Twente was onderdeel van
het Saksenland, de inwoners spraken Saksisch en geloofden in natuurgoden. De eerste groep missionarissen had
weinig oog voor de Saksische cultuur.  Zo hielden ze vaak godsdienstige  bijeenkomsten op voor de Saksen
heilige plaatsen. Uit woede vielen de Saksen kerken aan. In hun ogen waren het voorposten van het Frankische
rijk. Zo werd tussen 772 en 776 de houten kerk in Deventer tweemaal in brand gestoken. In 782 trokken de
Saksen massaal tegen de Franken op. Karel de Grote koos voor een keiharde aanpak. Bij Verden (nabij Bremen)
werden 4.500 Saksen terechtgesteld. In 785 werd de Saksische leider Widukind met zijn grote leger verslagen. In
792 liet Widukind zich tot christen dopen. Andere Saksische leiders volgden.

Liudger  werd  geboren  in  Zuilen  nabij  Utrecht.  Zijn  ouders,  christenen,  waren  Friezen.  Geïnspireerd  door
Bonifatius (in 754 door Friezen vermoord) volgde hij een priesteropleiding in Utrecht en het Engelse York. Na
zijn priesterwijding in 777 werkte Liudger als missionaris onder de Friezen in het noorden van ons land en in het
Duitse Ostfriesland. Een aantal malen moest hij voor woedende Friezen en Saksen vluchten. Na 792 trok hij met
enkele  medegeestelijken  zuidwaarts  door  het  onherbergzame  Saksenland.  Ze  probeerden  eerst  de  leiders  te
bekeren. Was de bovenlaag gedoopt, dan volgden de "gewone" mensen in grote doopbijeenkomsten. Gelijktijdig
bouwden  ze  een  houten  kerkje,  soms  een  kloostertje,  en  daarna  trokken  ze  weer  verder.  Liudger  en  zijn
metgezellen hadden meer aandacht  voor het  volkseigene.  De Saksen geloofden voordien in natuurgoden als
Wodan,  Donar,  Freya  of  in  geesten  of  elfen.  Waterbronnen,  hemelverschijnselen,  bomen  of  waterstromen
hadden een magische betekenis. Liudger lijkt er respectvol mee te zijn omgegaan: zo werd heilig water omgezet
in christelijk wijwater, de winterzonnewende (midwinter) in Kerstmis, en bleven Germaanse symbolen zichtbaar
in aan Christus gewijde bomen. In 805 werd Liudger de eerste bisschop van Munster. Met tegenzin, hij was
liever  missionaris  gebleven.  Karel  de  Grote  had  de  onderworpen  Saksische  gebieden  in  acht  bisdommen
verdeeld. Hij had bisschoppen nodig voor het bestuur van deze gebieden en voor de algemene invoering van het
christendom. Bisschoppen vond hij meer betrouwbaar dan zijn wereldse leenmannen. In 809 stierf Liudger in het
door hem opgerichte klooster Werden, ten zuiden van Essen.
 
Liudger of zijn metgezellen hebben de inwoners van het dunbevolkte gebied tussen Ootmarsum en Oldenzaal
niet tot het christendom bekeerd. Ze deden dit wel in de Achterhoek. Dit gebied behoorde dan ook eeuwenlang
tot  het  bisdom  Munster.  Noordoost  Twente  viel  altijd  onder  het  bisdom  Utrecht.  Waarschijnlijk  hebben
monniken uit kloosters als Werden, die van Karel de Grote uitgebreide bezittingen in Twente kregen, tussen 800
en 900 het  christendom verspreid.  Net  als elders  in  het  Saksengebied  was er  verzet,  bijvoorbeeld tegen  de
kerkbelasting, of tegen het verbod op lijkverbranding. De inwoners van Noordoost Twente vielen eeuwenlang
onder de parochie Ootmarsum of de parochie Oldenzaal. In 1276 wordt Denekamp als zelfstandige parochie
genoemd. Het eerste (stenen) kerkje ontstond rond 1250. Rond het kerkje groeide langzaam het dorp Denekamp.

Daginghem
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In 799 stichtte Liudger het Benedictijner klooster Werden nabij Essen aan de Ruhr. In het  Heberegister, een
goederenlijst van dit klooster over de periode 933-966, worden 45 Twentse boerderijen genoemd. Ze waren aan
het klooster geschonken door keizer Karel de Grote (768-814) en zijn opvolgers. De hoofdbewoners van elke
boerderij had de plicht jaarlijks geld en goederen aan het klooster af te dragen. In dit Heberegister van Werden
komt een naam voor, die lijkt op Denekamp. De letterlijke tekst in het middeleeuws Latijn luidt: "In daginghem
duo homines comm. XIIII  den. et  V mod. de sigl.  et  II  mod. Avene."  Ruwweg betekent  dit:  In  Denekamp
(betaalden) twee mannen (hoofdbewoners van de erven) samen veertien denarii en vijf mud rogge en twee mud
haver.

Over de betekenis is al veel gespeculeerd. De meest aannemelijke verklaring is dat "Daging" een vervorming is
van Dag, Dago of Degen, wat Germaanse namen waren. Dagobert betekent zoiets als "schitterend als de dag".
"Hem" aan het einde van de naam slaat op "heem" of "heim" (een thuis), een toevoegsel dat veel voorkwam. We
weten ook dat later "heim" vaak door "kamp" werd vervangen.

Tot  ongeveer  1800 vinden we in documenten  vele varianten voor de dorpsaanduiding:  Demnichem (1276),
Degenechem (1295),  Degeninkhem (1410),  Deghenicham (1475),  Denecamp (1550),  Degenichem (1601) en
Dengenkamp (1645). Het lijkt erop dat de naam Denekamp pas in de loop van de zeventiende eeuw voor de
inwoners van het dorp gebruikelijk is geworden. In Denekamps oudste kerkelijke trouwboek van 1674 begint
predikant  Weerman op de  eerste  bladzijde  met:  "Voorberigt  aan  den  Leeser.  Johannes  Henricus  Weerman,
predicant van Denekamp wenscht hertelijk allen den geenen, die in dit trouwboek leesen sullen, welvaaren en
saligheid van de drie-eenige en salige God." 

Opmerkelijk  is  dat  zowel  de  predikant  als  de pastoor al  "Denekamp" schreven  en bleven  schrijven,  terwijl
anderen zoals reizigers  en kaartenmakers  nog vroegere namen hanteerden.  In  1729 bezocht reiziger  Andries
Schoemaker Twente en de omgeving van Bentheim. Ook Denekamp vereerde hij met een bezoek: "Denecham is
een dorp gelegen in de proventie van Over Issel grensende naar het graafschap Bentem, omtrent ter halver wegh
tusschen  Ootmarschen  en  Gilhuys  dicht  aan  het  reviertje  den  Dinkel."  Zelfs  nog  in  1787  vermeldde  de
kaartenmaker Christoffel Sepp "Denecham" op zijn "Kaarten van de Vereenigde Nederlanden".
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Een pagina uit de goederenlijst van het stift Werden.

Ook de namen van de omliggende buurschappen kenden verschillende schrijfwijzen. In het eerder genoemde
Heberegister  komen  namen  voor  als  Baningi  (Beuningen),  Mikilunhurst  (Mekkelhorst)  en  Brakkinghem
(Breklenkamp). Lattrop zien we in 1272 als Lattrope, Tilligte in 1295 als Tilgede. De naam Noord Deurningen
was in 1295 nog de naam van een boerenerf Erve Thornengen; op dat erf bevindt zich nu de St. Nicolaasstichting
van de zusters  Franciscanessen.  In  het  schattingsregister  van  1475,  één van  de vroegste  belastingsregisters,
vinden  we  andere  schrijfwijzen:  Nortdorninge,  Lattorpe,  Tilgede,  Brekenincham  en  Boninge.  Ook  in  het
verpondingsregister van 1601 komen de buurschappen voor: Noort Dornige, Lattorpe, Tyllichte, Brecklichem.
Ze behoorden allen tot het richterambt Ootmarsum. In "Anteykeninge der landeryen in de buyrschap Boeninge",
in datzelfde verpondingsregister, herkennen we Beuningen, dat deel uitmaakte van het Richterambt Oldenzaal.
Vanaf omstreeks 1800 werden Denekamp en de buurschappen op dezelfde wijze als tegenwoordig geschreven.
De invoering van de burgerlijke stand, in 1818 bij de vorming van de gemeente Denekamp, met de verplichting
van het gebruik van vaste familienamen en vermelding van de geboorte-, trouw- en overlijdensdata, alles in
opdracht van Napoleon, droeg in sterke mate bij aan het gebruik van uniforme plaatsnamen.
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Singraven 

Tot  in  de  negentiendee  eeuw  lagen  nabij  Denekamp  vijf  adellijke  huizen  of  havezaten:  Singraven,  Borg
Beuningen, Noord Deurningen, Bögelscamp en Harseveld. De laatste twee zijn er niet meer. Boven Lattrop treft
men het imposante Breklenkamp. Denekampers spreken over het kasteel Singraven. Ten onrechte, het had geen
grote verdedigingswerken zoals kasteel Bentheim. Het was een havezate, een versterkt huis met veelal een gracht
of wal. Iemand die een havezate bezat, kon lid worden van de Ridderschap, die samen met de steden Deventer,
Kampen en Zwolle tijdens de zeventiende en achttiende eeuw het bestuur van Overijssel vormde. De eigenaar
moest aan voorwaarden voldoen, zoals: van adellijke afkomst, ouder dan 25 jaar, vermogend, en na 1620 ook
gereformeerd zijn.  Tevens moest  het landgoed f 25.000,‒ waard zijn en een gewaard erf  (meestal  een grote
boerderij) hebben die toegang gaf tot de markevergadering.
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Als eerste leenman van Singraven wordt omstreeks 1380 een zekere Van Awick genoemd. Hij liet een versterkt
huis bouwen. Na 1505 waren onder anderen de nonnen van het Agnesklooster uit Oldenzaal, de graven van
Bentheim en de familie Sloet, een adellijk geslacht uit het drostambt Vollenhove, eigenaar. In de tijd van de
Sloets (circa 1653-1774) was de financiële situatie van het Singraven (circa 650 hectare) verre van rooskleurig.
Plundering,  afpersing  en  inkwartiering  gedurende  de  Munsterse  oorlogen  (1665-1666  en  1672-1675)
ondermijnden het familievermogen van de Sloets. Dure verbouwingen, zware rentelasten en hoge proceskosten
omtrent de eigendomsrechten zorgden voor een steeds terugkerende geldnood. Wanneer ook de inkomsten uit
pacht van de landerijen, graan- en houtverkoop, de olie- en korenmolen en de brandewijnstokerij tegenvielen,
restte niet anders dan verkoop van grond of ander bezittingen. De familie de Thouars, in 1775 erfgenaam van de
Sloets, verloor in de Franse Tijd haar adellijke rechten en bijbehorend inkomen. Ook zij moesten veel lenen en
onroerend goed verkopen.

De volgende eigenaren, de ondernemersfamilies Roessingh Udink (na 1830) en Laan (na 1915) investeerden
flink in het landgoed. Bij de watermolen vestigde Roessingh Udink in 1845 drie bakkerijen. In 1893 volgde nog
een houtzagerij. "Heer Laan", zoals hij genoemd werd, liet onder andere het hoofdgebouw in 1923 door architect
Andries de Maaker ingrijpend renoveren en richtte het volledig opnieuw in. In 1966 werd de Stichting Edwina
van Heek eigenaar van het 450 ha grote landgoed Singraven. Het statige Singraven staat nog steeds prominent in
een scherpe bocht van de meanderende Dinkel.

Huis Noord Deurningen wordt al in 1353 genoemd met Nicolaas van Metelen als leenman. Van 1410 tot 1658
was het in bezit van de familie Moerbecke, die het tot een versterkt huis liet ombouwen. Via de adellijke Van
Rechterens ging het landgoed in 1856 naar Roessingh Udink. Deze familie liet het "hoge huis" bouwen dat na
1875 de kern werd van het klooster van de Zusters Franciscanessen. Diverse boerderijen op het landgoed werden
later  openbaar  verkocht.  Het  gebouwencomplex,  met  een  fraaie  oprijlaan,  functioneert  nu  als  Sint
Nicolaasstichting.
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Watermolen Singraven

Borg Beuningen wordt al in 1313 genoemd als een bezit van het oud adellijk geslacht Van Beuningen. Via de
Van Twickelo's  en andere  eigenaren  kwam het in 1708 in bezit  van de familie  Sloet.  In  1822 kocht de in
Denekamp belangrijke domineesfamilie Palthe het van de Van Rechterens. Palthe vernieuwde het huis en zette
er in 1879 een herenhuis voor. Na 1945 werd het eigendom van de Stichting Edwina van Heek. De villa bij
Borgbosweg bleef in bezit van de familie Van Wulfften Palthe.

Het Huis Breklenkamp wordt al genoemd in leenbrieven uit de dertiende eeuw. Het huidige huis is rond 1633
gebouwd in opdracht van jonker Everhard Bentinck tot Brecklenkamp, toen een ook buiten Twente bekende
familie. De familie Zegers uit Lage was in de negentiende eeuw lang eigenaar. Na 1900 ging het huis van hand
tot hand, stond lang leeg en verpauperde. Textielfabrikant Van Heek liet het na 1945 restaureren, het werd een
jeugdherberg. Sinds 1990 wordt het weer particulier bewoond.

Tot ongeveer 1850 stond Huis Harseveld op de plaats waar de Dinkel en het kanaal Almelo-Nordhorn elkaar
kruisen. Het was een groot herenhuis dat in 1626 voor het eerst wordt genoemd. De laatste eigenaar, Roessingh
Udink, liet het afbreken. Een lange rij eikenbomen bij een open plek herinnert nog aan deze buitenplaats. Aan
het  eind van de Lindenlaan,  een  zijweg van  de  Molendijk,  ligt  een  open  plek waar  de uit  1380 daterende
havezate Bögelscamp heeft gestaan. Prins Maurits was er tijdens zijn veldtocht in 1597 ingekwartierd. In 1965
liet de Stichting Edwina van Heek het restant, een woonboerderij, afbreken.

Luther en Calvijn

Sinds de  Romeinse  keizer  Constantijn  (306-336)  zich tot  het  christendom bekeerde,  groeide  de  macht  van
christendom en Kerk in Europa. In de middeleeuwen werd het gezag van de katholieke Kerk onaantastbaar. Na
1300 nam in West-Europa de kritiek toe op de buitensporige leefwijzen van geestelijken en op hun uitleg van de
Bijbel.  In  de  zestiende  eeuw  leidde  deze  kritiek  tot  een  religieuze  opleving,  de  Reformatie.  Belangrijke
vertegenwoordigers van de Reformatie werden onder anderen Maarten Luther uit Duitsland en Johannes Calvijn
uit Frankrijk. In 1517 schreef de Duitse theoloog Maarten Luther zijn 95 stellingen, waarin hij zijn kritiek op de
gangbare Bijbeluitleg uitte, en waarin hij een aantal misstanden aan de kaak stelde, zoals de handel in aflaten.
Omdat Luther zijn kritiek niet wilde intrekken, werd hij in 1521 door de paus in de ban gedaan. Omstreek 1550
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volgde de tweede reformatorische golf. Johannes Calvijn, predikant in Genève, keerde zich af van de katholieke
Kerk. Hij ging nog verder dan Luther, die de Kerk nog door bisschoppen liet besturen. Calvijn liet de leiding van
de Kerk over aan de door gelovigen gekozen kerkenraden.

In de zestiende eeuw ontstond in Europa een breedgedragen protestbeweging tegen misstanden in de Katholieke
Kerk. Critici als Luther als Calvijn hadden de bedoeling om de katholieke Kerk van binnenuit te hervormen. Hun
geschriften werden door boekdrukkers (de boekdrukkunst was net vóór 1500 uitgevonden) verspreid. Ze werden
ook in Twente door ontwikkelde mensen gelezen. Door de paus en andere kerkelijke leiders werd de Reformatie
afgewezen  en  bestreden.  Wat  een  hervorming van  de  Kerk  had  moeten  worden  werd  een  afscheiding.  De
Rooms-katholieke Kerk probeerde tijdens de zogenaamde Contrareformatie verloren terrein terug te winnen. Een
aantal bekwame pausen en de nieuw gestichte Jezuïetenorde droegen hieraan bij.

Vanaf  1597,  het  jaar  waarin  prins  Maurits  Twente  min  of  meer  in  handen  had,  werd  de  basis  voor  het
protestantisme in Twente gelegd. De gereformeerde classis van Deventer stuurde predikanten naar Twente om
daar  de nieuwe leer  te verspreiden.  In  1602 werd Valerius  Rostorp tot  predikant  van Losser  en Denekamp
benoemd. Bij de terugkeer van de Spaanse troepen, kort na Spinola's inname van Oldenzaal in augustus 1605,
vluchtte Rostorp met al zijn collega's weg uit Twente en kreeg Denekamp weer rooms-katholieke geestelijken.
Gedurende  het  Twaalfjarig  Bestand  (1609-1621)  bleef  Oldenzaal  in  Spaanse  handen  en  konden de  rooms-
katholieken  op  bescherming  rekenen.  Omdat  het  treurig  gesteld  was  met  de  zielverzorging  namen  de
kerkmeesters in 1613 Andreas Bruggink uit Wettringen aan tot hun zielverzorger. Hij was een zeer merkwaardig
persoon. Als lutheraan kon hij goed overweg met de roomsen en de aanhangers van het protestantisme. "Hij
hinkte op beide zijden." Dit hield hij ook nog vol toen de protestanten na de herovering van Oldenzaal door prins
Frederik Hendrik (1626) in Twente de macht kregen. Ondanks het feit dat hij goed met zijn gemeenteleden
overweg kon en de classis veel door de vingers zag en hem in 1626 zelfs "voor goet gekent" noemde, ontkwam
Bruggink toch niet aan de zuivering. Omdat hij niet vrijwillig van zijn ambt afstand wilde doen, werd de kerk in
mei 1633 in opdracht van de Staten voorlopig gesloten, en in het voorjaar van 1635 volgde de afzetting van
Bruggink.

Op 8 oktober 1635 begon de protestantse predikant Gerhardus Palthe zijn werk in Denekamp. Hij trof slechts
enkele protestantse gezinnen aan. Het merendeel van de analfabete bevolking hing tussen het roomse en het
protestantse geloof. Als gevolg van de Munsterse oorlogen (1665-1666 en 1672-1674) kwam er een ommekeer.
In die jaren kwam de kerk, tot twee keer toe, voor korte tijd, weer in rooms-katholieke handen. Predikant Palthe
vluchtte naar vrienden, de familie Van Ittersum op het Huis Noord Deurningen, waar hij voor de protestanten
bleef preken. Ten tijde van de tweede Munsterse bezetting overleed hij. Toen de legers van bisschop Van Galen
waren  afgemarcheerd,  werd  zijn  zoon  Johannes  Palthe  bevestigd  als  predikant.  Hij  bleef  in  zijn  gemeente
werkzaam tot zijn dood in 1702.

Vuurstedenbelasting 

De  lasten  van  landbestuur  en  -verdediging  drukten  van  oudsher  vooral  op  de  schouders  van  de
boereningezetenen. Eén van de oudst bekende belastingaanslagen is het Schattingregister van 1475. Tijdens de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zou de belastingdruk aanzienlijk toenemen. Tussen 1675 en 1758
was voor de armste bevolkingsgroepen de geringe stijging van inkomens toe te schrijven aan de verzwaring van
de belasting.

Een  schatting  was  een  incidenteel  verzoek  van  de  landsheer  (bisschop  van  Utrecht)  aan  de  eigenaren  van
onroerend goed op het platteland om zijn militaire uitgaven te betalen. In het Schattingsregister vinden we onder
Denekamp  Elverking  (erve  Elferinck  of  Elferman  in  Berghum)  als  één  van  de  belaste  erven,  dat  voor  3
Rijnlandse gulden  werd  aangeslagen.  De Rijnlandse goudgulden  werd in  de veertiende  tot   zestiende  eeuw
geslagen door de keurvorsten aan de Rijn, was gelijk aan 27 stuivers en tot 1577 betaalmiddel in Overijssel. Een
arbeider verdiende toen ongeveer vier stuivers per dag.

In de zeventiende en achttiende eeuw werd een belasting onder de naam "verponding" geheven. In 1600 voerde
de Republiek deze belasting in, die werd geheven op onroerend goed, zoals grondstukken en huizen. Vrijgesteld
waren  bezitters  van  goederen  binnen  de  stadsgrachten,  evenals  armlastigen.  Bij  bouwland moest  voor  elke
mudde gezaai (ongeveer 0,3 ha ingezaaid land) 15 stuivers worden betaald. Voor het overige land werd van de
pachtsom de 7de Penning (het zevende deel) geheven. In 1601 was het erve Elferinck 12 mudde (ongeveer 3,6
ha) zaailand en 4 "dachmall" (2,3 ha) hooi groot. Het register van 1764 geeft een volledig overzicht van het
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aantal gezinnen. Samen met de volkstellingen van 1748 en 1795 geeft deze bron inzicht in de samenstelling van
de bevolking in Twente van die tijd.

De belasting op paarden dateert  van 1602. De belasting werd geheven op paarden  van twee jaar  en ouder.
Afhankelijk van plaats of streek betaalde men 12, 10 of 8 stuivers per paard. Vanaf 1612 moest er voor de
zogenaamde "reliqua" (schapen, varkens en bijenkorven) jaarlijks 1 stuiver worden opgebracht. Elferinck had
vier paarden, zes varkens en twee schapen.

In 1598 besloten de Staten van Overijssel belasting te heffen op vuursteden (stookplaatsen). Hierbij ging het om
een soort belasting op huizen, waarbij de grootte van het huis en daarmee het te betalen bedrag afgemeten werd
aan  het  aantal  kamers  waar  een  vuur  kon  worden  gestookt.  Het  schoorsteen-  of  vuurstedengeld  werd  pas
ingevoerd in 1628. Iedere stookplaats werd met twintig stuivers belast. In bepaalde gevallen kon men vrijstelling
krijgen, zoals bij armlastigheid of als de inrichting van het huis sterk was verwaarloosd. Elferman werd voor één
oven aangeslagen.

Een andere vorm van belasting was het "hoofdgeld" dat door de Staten van Overijssel in 1675 werd ingevoerd.
Voor iedereen die ouder was dan 16 jaar moest het gezinshoofd 15 stuiver betalen. In het register van 1764 is
40%  van  de  bevolking  in  het  gericht  Ootmarsum  onvermogend  en  niet  in  staat  het  hoofdgeld  te  betalen.
Elferman moest drie gulden betalen.

In 1693 gingen de Staten van Overijssel ertoe over mensen al naar gelang hun vermogen aan te slaan voor een
bepaald bedrag aan "zoutgeld". Het te betalen bedrag was gebaseerd op de taxaties van de "1000ste Penning",
een in 1638 ingestelde belasting op onroerend goed. Vandaar dat de registers van de "1000ste Penning" en het
"zoutgeld" uit 1694 bij elkaar zijn gevoegd. Elferman moest f 1,‒ en 10 stuivers betalen.

In 1749 besloten de Staten van Overijssel een eenmalige belasting op het inkomen, "hoofdgeld" te heffen. Voor
elk lid van het  huishouden moest worden betaald,  uitgezonderd kinderen. Er waren twaalf inkomensklassen.
Huishoudens  met  de  laagste  inkomensklasse,  van f  100,‒ tot  f  200,‒ per  jaar,  betaalden  jaarlijks  f  1,‒ per
belastingplichtige persoon. De hoogste inkomensklasse, met meer dan f 5000,‒, droeg f 14,‒ af. Elferman moest
in de tiende klasse voor vijf volwassenen f 10,‒ betalen.

In 1795 veroverden Franse troepen de Republiek. Napoleon wilde een modern bestuur en belastingsysteem. De
"verponding"  werd  in  1806  vervangen  door  een  uniforme  landelijke  grondbelasting.  Vanaf  1808  moesten
huishoudens  belasting  op  hun  inkomen  betalen.  Deze  belasting  is  de  voorloper  van  ons  huidige
inkomstenbelastingstelsel.  Er  waren  eenenveertig  inkomensklassen  met  tarieven  van  50  cent  tot  f  1200,‒.
Elferman werd in de 34ste klasse voor f 10,‒ aangeslagen.

Maurits overnacht in Bögelscamp

Op 21 oktober 1597 verbleef een bijzondere gast in Huis Bögelscamp: prins Maurits van Oranje. Het huis van de
adellijke familie Van Twickelo was verreweg het mooiste in de omgeving. Samen met zijn stiefmoeder prinses
Louise  de  Colingy,  zijn  halfzus  prinses  Charlotte  Brabantine  en  zijn  halfbroer  Frederik  Hendrik,  de  latere
opvolger van Maurits, vond hij in huis Bögelscamp, tijdens het beleg van Oldenzaal, een onderkomen. Enkele
dagen later trok het leger verder en "toog duer Dennecam" naar het Duitse Lingen.

De Tachtigjarige Oorlog begon in 1568 met een eerste overwinning van Willem van Oranje bij Heiligerlee, waar
hij probeerde de Spaanse bezetting door Alva van de Nederlanden te beëindigen. De oorlog eindigde in 1648 met
de vrede van Munster, waarna "de Nederlanden" werden erkend als onafhankelijke staat. Het is de oorlog die de
bevolking van de Noordelijke Nederlanden de onafhankelijkheid gaf van het Spaanse rijk. Vanaf nu konden wij
onze eigen weg bepalen en onze eigen toekomst inrichten. Willem van Oranje (Vader des Vaderlands) heeft
hierbij  een cruciale rol  gespeeld.  Toen Willem van Oranje in 1584 door Balthasar  Gerards  werd vermoord,
volgde  zijn  18-jarige  zoon Maurits hem op als  stadhouder van Holland,  Zeeland,  Utrecht,  Friesland,  Gelre,
Overijssel en Groningen. De zaken stonden er slecht voor. Zijn leger was zwak en leed nederlaag op nederlaag.
Maar Maurits ging voortvarend te werk. Eerst hervormde hij het  Staatse leger.  Toen het Spaanse leger was
verzwakt door oorlogen elders, zag hij de kans schoon om in de aanval te gaan. Prins Maurits behaalde al snel
meerdere militaire successen, waardoor het gehele noordoosten van de Nederlanden in 1597 op de Spanjaarden
werd veroverd. Prins Maurits stierf op 23 april 1625 te Den Haag. Zijn halfbroer Frederik Hendrik van Oranje
volgde hem op.
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Na herhaaldelijk aandringen van de gewestelijke Staten van Overijssel ging hij samen met een leger op pad om
Twente te veroveren. De veldtocht begon in Rijnberk en had als einddoel Lingen. Hierdoor moest het Staatse
leger ook Twentse steden innemen. De veldtocht duurde van augustus tot november 1597. Enschede werd zonder
slag  of  sloot  door  het  Staatse  leger  ingenomen.  Vanuit  Enschede  ging  Maurits  met  het  Staatse  leger  naar
Oldenzaal, dat na een korte beschieting werd veroverd. Ook Ootmarsum viel na 2 dagen in Staatse handen. Na
de overgave van Oldenzaal ging prins Maurits met zijn leger via Denekamp op weg naar het Duitse Lingen. De
gevolgen van de oorlog voor de bevolking waren verschrikkelijk. Inkwartiering, vorderingen, plunderingen en
schade waren beproevingen waar het platteland onder te lijden had. "Die marke van Lattorpe is bedorven dorch
het leger van Syne maiesteyt the Degenichem (Denekamp)" vermeldt het verpondingsregister van 1601.

Oldenzaal was in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog de belangrijkste stad van Twente.  Toen het beleg van
Oldenzaal begon op 19 oktober 1597, werd de stad verdedigd door maar 400 man, die slechts enkele kanonnen
tot hun beschikking hadden. De Spaanse soldaten die de stad moesten beschermen, zagen zelf ook in dat een
gevecht met het Staatse leger alleen maar kon leiden tot een nederlaag. Na de nodige beschietingen, gaf de stad
zich al op 23 oktober 1597 over.

Toen de overgave van de stad Ootmarsum werd geëist, werd dit eerst geweigerd. Soldaten en burgers gaven aan,
dat ze Ootmarsum met zijn roemruchte verleden niet wilden opgeven. Daarop zond prins Maurits een aantal
kanonnen om de stad te dwingen zich over te geven. Na een korte beschieting gaf de stad op 21 oktober 1597 de
ongelijke strijd op. Een kanonskogel in de kerk van Ootmarsum herinnert daaraan.

De toenmalige bochtige hoofdweg van Oldenzaal naar Denekamp liep vóór 1830 via het (huidige) centrum van
Beuningen. In het gedeelte van Beuningen naar Denekamp, ongeveer gelijk lopend met de huidige Oude Dijk,
bevond zich een eenvoudige houten brug.  Prins Maurits stak in 1597 hier  de rivier  de Dinkel over.  Enkele
honderden  meters  stroomopwaarts  werd  in 2010 een voetbrug (Mauritsbrug)  aangelegd,  die naar  hem werd
vernoemd.

Nicolaaskerk

Toen het christendom in onze contreien vaste voet en structuur had gekregen, moeten ook in Denekamp en de
omringende buurschappen de vroegste christengemeenschappen zijn ontstaan. De geschiedenis daarvan is niet
bekend.  De  gelovigen  van  de  buurschap  Denekamp  waren  aanvankelijk,  neemt  men  aan,  evenals  die  van
Beuningen aangewezen op de kerk van Oldenzaal. Maar de kerkgang was moeilijk, vooral in de winter wanneer
de drassige gronden langs de Dinkel nauwelijks begaanbaar waren. Dat moet een belangrijke reden zijn geweest
om waarschijnlijk rond 1200 op een hoger gelegen plaats een houten kerkje of kapel te bouwen. 
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De benodigde grond daarvoor was beschikbaar gesteld door het Stift van Metelen in Duitsland, dat ook in deze
streken bezittingen  had en daardoor  hier  nog lange tijd invloed zou hebben in kerkelijke zaken. Het betrof
hoogstwaarschijnlijk  de  grond  van  een  groter  erf,  de  Scholtenhof,  waaraan  een  plaatselijke  naam  als
Scholtenespad  en  Scholtenerf  nog  herinnert.  Vanaf  die  tijd  kon  Denekamp  zich  tot  zelfstandig  kerspel  of
parochie  ontwikkelen,  waartoe  ook  Beuningen  en  Noord  Deurningen  behoorden  en  waarvan  de  oudste
vermelding dateert uit 1276.

Ongeveer tezelfdertijd, omstreeks 1250, werd begonnen met de bouw van een bescheiden stenen kerk, die werd
toegewijd aan de heilige Nicolaas. Het voornaamste bouwmateriaal hierbij was zandsteen uit de steengroeven
van Bentheim en Gildehaus. De zware brokken moesten met de eenvoudigste middelen naar Denekamp worden
vervoerd,  over  woeste  gronden  als  heidevelden,  door  bossen  en  moerassen.  Op  de  bouwplaats  werden  ze
waarschijnlijk  op  maat  gekapt.  Hoewel  deze  eenvoudige  kerk  in  de  loop  der  eeuwen  nog  enige  keren  is
verbouwd en uitgebreid, is er van het oorspronkelijke gebouw nog altijd een klein gedeelte over. Althans dat
neemt  men  aan  op  grond  van  bouw-  en  stijlkenmerken. 
Lang heeft men aangenomen dat daarna een eerste uitbreiding is ontstaan, de westelijke travee, het achterste deel
van de kerk dat aan de toren grenst. Volgens de laatste inzichten lijkt het meer aannemelijk dat de oostelijke en
westelijke  schiptravee  gelijktijdig  met  de  oude  kerk  in  de  dertiende  eeuw  gebouwd  zijn.  Deze  vroeg
romanogotische kerk is in de vijftiende eeuw gewijzigd. Nieuw onderzoek van het houtwerk van de toren geeft
aan dat deze van omstreeks 1445 dateert.

Hoewel de toren behoort tot de St. Nicolaaskerk, is ze tegenwoordig eigendom van de gemeente. De toren heeft
drie klokken. De Mariaklok werd in 1436 gegoten door ene Wilhelm ("wilhelm me fecit" vermeldt deze klok),
de Nicolaas in 1518 en de Salvator, de grootste, in 1530. De klokkengieter van de beide laatste was Wolter
Westerhues uit Munster. In 1921, bij een afgraving op de Klokkenberg, zijn de restanten teruggevonden van een
gietkuil waarin mogelijk één van de klokken gegoten is.
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Sint Nicolaas

De Reformatie was een stroming die trachtte de misstanden in de Roomse kerk van binnenuit te bestrijden. De
sympathisanten  echter  werden  door  Rome  als  ketters  beschouwd  en  als  zodanig  tegemoet  getreden.  Een
godsdienststrijd was ontstaan. In de Nederlanden viel deze bovendien samen met de vrijheidsstrijd. De Spaanse
overheersers waren verbeten verdedigers van het katholicisme, terwijl de opstandelingen tegen hun gezag zich
meer en meer verbonden met de hervormingsbeweging. De Reformatie verbreidde zich in de tweede helft van de
zestiende eeuw in de Nederlanden en ook Denekamp kreeg ermee te maken. De wisselende militaire successen
van de Spaanse ("paapse") of staatse (protestantse) legers bepaalden in grote mate welke godsdienstige richting
in het  dorp de overhand kreeg.  Dat wisselde in Denekamp enkele keren.  Maar de situatie veranderde in de
zeventiende eeuw steeds meer ten nadele van de roomsen. Er werden hun steeds meer beperkingen opgelegd.
Het kerkgebouw kwam in handen van de kleine gereformeerde gemeenschap (1635) en de roomse godsdienst
werd uit het openbare leven verbannen. De gelovigen konden alleen op geheime plaatsen, het erve Weerink aan
de Brandlichterweg of over de Duitse grens, hun erediensten houden en de sacramenten ontvangen.

Een belangrijke rol speelden in deze moeilijke jaren de klopjes ("klöpkes"): vrome, ongehuwde vrouwen, die
veel  praktisch werk  verrichtten  voor de roomse gemeenschap,  zoals  het  onderhouden van de communicatie
(waarschuwingen!)  of  het  godsdienstonderricht.  Vaak  hadden  ze  een  eigen  woninkje,  het klöpkeshoes.
Uiteindelijk werd het de katholieke gemeenschap van Denekamp toegestaan een eigen "Kerckhuys buyten het
dorp" te bouwen. Baron van Raet, heer van de havezate Bögelscamp, stelde in 1770 de nodige grond beschikbaar
(aan wat thans de Wilhelminastraat heet) en de gelovigen zelf de benodigde financiën. Deze noodkerk zou tot
aan 1810 dienst doen. In dat jaar kregen de katholieken bij koninklijk besluit van koning Lodewijk Napoleon de
Nicolaaskerk terug. Met de nodige bouwkundige veranderingen is het kerkgebouw tot op heden door de rooms-
katholieke parochiegemeenschap in gebruik.

Erve Scholte Lubberink 

Het 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.
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Erve Scholte Lubberink komt met ongeveer 80 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 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 boerdrijen
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 zevenentwintig 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.

De Scholtenhof verkocht

Tien kilometer achter het Duitse Ochtrup ligt aan de Vechte een plek waar in 889 een nonnenklooster van de
orde  der  Augusterinnen  werd  gesticht.  Dit  klooster  groeide  uit  tot  het  huidige  stadje Metelen.  Het  klooster
ressorteerde  niet  onder  de  bisschop  van  Munster,  maar  onder  de  koning  van  het  Oostfrankische  Rijk.  Hij
beschermde het niet alleen, maar gaf het ook gerechtelijke bevoegdheden. Het klooster mocht bijvoorbeeld om
die reden recht spreken. In de eerste eeuwen van het bestaan was het klooster een zuiver religieus instituut. In
latere tijden verminderde dat, hoewel de godsdienst een belangrijke rol bleef spelen. Het klooster werd een stift
voor adellijke meisjes, die niet strak in het gareel van een kloosterorde wensten te lopen. Regelmatig schonk de
Duitse keizer het klooster boerderijen, die vervolgens aan boeren in bruikleen werden gegeven.

Boerderijen waren veelal  in het  bezit van landsheren,  kerken of kloosters,  die boeren de gelegenheid gaven
boerderijen  te  exploiteren,  waarbij  de  boeren  de  plicht  hadden  afdrachten  te  doen  in  de vorm van  geld  of
goederen. De boeren waren horig(afhankelijk) aan de landsheer. Ze waren gebonden aan de grond van hun heer.
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Deze afhankelijkheid werd horigheid genoemd. De boeren ontvingen als horigen bescherming en financiële hulp.
Bij verkoop van het erf aan een andere landsheer bleef de boer veelal op het erf. Bij overlijden van de horige kon
het gebruiksrecht van het erf overgaan op een familielid.

Het  stift  Metelen  bezat  in  de  middeleeuwen  een  honderdtal  boerderijen  in  Twente,  waaronder  enkele  in
Denekamp, Mekkelhorst, Beuningen en Noord Deurningen. Het belangrijkste bezit van Metelen in de marke
Denekamp was de Scholtenhof, ooit gelegen aan de huidige Wilhelminastraat en aan Metelen geschonken door
de Duitse keizer. Stift Metelen heeft de rechten op de Scholtenhof overgedragen door belening aan Westfaalse
ridders, maar later teruggekocht.

De Scholtenhof, als eigendom van stift Metelen, trad waarschijnlijk op als hoofdhof voor de andere erven van
horige  boeren  in  de  marke  Denekamp.  Zij  zal  het  hofrecht,  dat  min of  meer  de  "spelregels"  waren  tussen
hofbeheerder en de horige boeren, hebben toegepast. Bij de stichting van het kerspel (parochie) Denekamp en de
bouw van de Nicolaaskerk heeft het stift Metelen een rol gespeeld. De grond waarop de kerk is gebouwd, was
eigendom van de Scholtenhof. Dat de Scholtenhof bepaalde ererechten heeft gehad bij de kerk blijkt uit een
overlevering. In de tijd dat op de Scholtenhof de rogge van het land werd gehaald, werd om 11.30 uur de kleine
klok van de kerk geluid. De Scholtenhof was genoemd naar de "scholte" of de markerichter, de belangrijkste
man  van  een  marke.  In  belastingregisters  van  1475  en  1601  werd  de  Scholtenhof  ook  wel  aangeduid  als
Schultthoff en De Hoff.

De invloed van het stift Metelen moet groot zijn geweest. In  1613 verkocht de markerichter van Denekamp
samen  met  de  ambtman  van  het  stift  Metelen  markegronden  aan  Denekampse  boeren.  De  eigenaren  van
bezittingen  aan  de  Duitse kant  van de  grens  beseften  tijdens de  Tachtigjarige  Oorlog (1568-1648)  dat  hun
invloed  in  de  Lage  Landen  afnam  en  waren  bang  voor  het  verlies  van  hun  bezit.  Ruil  en  verkoop  van
Nederlandse erven begon daarom juist in die periode gestalte  te krijgen.  In  1654 werd het  Scholtenhof van
Metelen verkocht aan Wolter Voet, de eigenaar van de havezate Bögelscamp. Op 12 april 1655 werd het door
abdis Agnes Anna van Ketteler van Metelen gerechtelijk overgedragen aan Wolter Voet. De rol van Metelen in
Denekamp was uitgespeeld.

De  Scholtenhof  is  nu  geheel  verdwenen.  Slechts  enkele  veldnamen  en  de  straatnamen  Scholtenespad  en
Scholtenerf herinneren nog aan de oude belangrijkste hof van het dorp en marke Denekamp. Opmerkelijk is dat
op de kadastrale kaart van 1832 op de plek waar ooit de Scholtenhof stond, ene Gerrit Jan Scholten als eigenaar
van de percelen en de bebouwing vermeld staat.  Deze bewoner kan de naam van het vroegere Scholtenhof
overgenomen hebben.

De molens van Singraven

Landschapsschilders als Hobbema, Ruisdael en Oppenoorth en tekenaars als Pronk, De Haan en Meyling hebben
ervoor gezorgd dat wij weten hoe de omgeving van Denekamp er eeuwen geleden heeft uitgezien. Schilderijen
en tekeningen van kunstenaars hebben niet alleen een grote artistieke waarde, zij hebben ook cultuurhistorische
betekenis. Dat geldt zowel voor de afbeelding van een landschap als die van een bouwwerk. Aan de hand van het
werk van de kunstenaar kan men zien wat er in Denekamp en omgeving in de loop der tijden is veranderd.

 Mr. W.J.F. Laan,  de vroegere eigenaar van het  Singraven,  was een verwoed kunstliefhebber,  die naast  het
bezoeken van tentoonstellingen en musea ook zelf een uitgebreide kunstverzameling aanlegde. Kerstmis 1928
bezocht  hij  een  aan  de  Nederlandse  schilderkunst  gewijde  tentoonstelling  in  het  Louvre  in  Parijs.  Bij  het
bekijken van een schilderij van Meindert Lubbertzoon Hobbema (1638-1709) "De Watermolen" ("Le moulin à
eau"), geschilderd in 1663, viel hem op dat omgeving, landschap en gebouwen zeer veel overeenkomst hadden
met het Singraven. Dat het hier inderdaad om het Singraven ging, bleek uit een vergelijkende studie van de
historici  Döhmann en Dingeldein.  Zij  hebben de situatie  bij  Hobbema vergeleken  met  die op Schoemakers
tekening uit 1729. Het verschil was de watermolen, een zaagmolen, die alleen bij Hobbema is afgebeeld en
naderhand  is  afgebroken,  vermoedelijk  bij  de ingrijpende verbouwing van  Singraven.  Dat  Hobbema op het
Singraven is geweest, is aannemelijk. Rond 1660 ging hij met zijn leermeester Jacob van Ruisdael op studiereis
naar het Nederlands-Duitse grensgebied, naar Bentheim. Zij hebben toen ook een bezoek aan het Singraven
gebracht. Van Ruisdael is het werk "Twee watermolens en een Open sluis bij Singraven" . Behalve in het Louvre
hangt er een bijna gelijk schilderij met watermolens op het Singraven, "Village with watermills" van Hobbema
in de National Gallery in Londen. Ook het Mauritshuis in Den Haag bezat een versie; dat schilderij werd aan de
National Gallery van Ottawa geschonken. Versie nummer vier hangt in het museum in Minneapolis. Op Huis
Singraven hangt een zeer goede kopie van de Hobbema die Laan in het Louvre zag.
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Andries Schoemaker (1660-1735) was een rijke textielkoopman uit Amsterdam, die als grote passie had het
verzamelen van historische en topografische tekeningen van steden en dorpen, kerken en kastelen in Nederland.
Deze tekeningen, meer dan 2.600, liet hij maken door eigentijdse kunstenaars als Cornelis Pronk (1691-1759) en
diens  leerling  Abraham de  Haan  (1707-1748)  en  Abraham Meyling.  Met  deze  kunstenaars  kwam hij  "van
Amsterdam naar Zwolle gevaren" (1729 en 1732). In een uitgebreid verslag beschrijft hij hoe zij vervolgens per
koets en te paard "over de hobbelde bobbelde heyde" langs dorpen, buurschappen en buitenplaatsen trokken. Zo
maakte Pronk ook tekeningen van de kerk in Denekamp en van het Huis Singraven. Op de tekening van Pronk
wordt  duidelijk,  hoe  de  kerk  er  vóór  de  verbouwing in  1810 heeft  uitgezien.  De tekeningen  van  het  Huis
Singraven van Pronk zijn zeer betrouwbaar. De in de zomer gemaakte schetsen werden in de winter, wanneer er
niet gereisd kon worden, uitgewerkt. Pronk, de Haan en Meyling verdienden f 2,50 per dag met hun werk. Van
Meyling is er de tekening van de havezate Breklenkamp.

Abraham Willem Floh (1793-1831) schilderde in 1829 de heilige Nicolaas. Op dit schilderij ziet men ook de
afbeelding van de toenmalige parochiekerk van Denekamp.  Dit  schilderij  werd in 1976 door Berend Seiger
gerestaureerd.  Het  hangt  in  de  Sint  Nicolaaskerk  in  Denekamp.
Johan Bartold Jongkind (1819-1891),  geboren in Lattrop,  verhuisde in 1820 naar  Vlaardingen.  Hij  werd de
voorloper van het Franse Impressionisme. Van hem zijn er geen werken die betrekking hebben op Denekamp.
Wel staat er een monument ter zijner gedachtenis aan de Frensdorferweg.

Willem Oppenoorth (1847-1905) en Arnold Marc Gorter (1866-1933) zijn twee, internationaal onderscheiden,
landschapsschilders. Zij verbleven vaak in hotel Dinkeloord. Van daar trokken ze langs de Dinkel. Oppenoorth
heeft dit riviertje bespied en op het doek meesterlijk weergegeven. Verder trokken ze naar de Mekkelhorst, het
Hornven,  de  Bögelscamp  en  het  Singraven.  In  1902  was  er  in  de  Pulchri  Studio  in  Den  Haag  zelfs  een
tentoonstelling van het  werk van Oppenoorth,  dat  rond Denekamp ontstaan is. Gorter,  die een ontwikkeling
doormaakte van de Haagse School naar het Impressionisme, was de man van de stille natuur in voor- en najaar
en van de berk, die met haar witte schors afsteekt tegen zijn omgeving.

Burgemeester Antoni Palthe

In het jaar 1729 bezocht reiziger Andries Schoemaker het gebied van Twente en Bentheim en passeerde te voet
het dorpje Denekamp. Hij maakte een schets van de dorpskerk en noteerde in zijn dagboek: "Denecham is een
dorp gelegen in de proventie van Over Issel grensende naar het graafschap Bentem: omtrent ter halver wegh
tussen Ootmarschen en Gilhuys dicht aan het reviertje den Dinkel; Denecham is een redelijk dorp in dat gewest,
maar gans niet regulier en heeft rondom sig deftige zaaijlanden en houtgewas dat zeer aangenaam voor 't oog
is…".

Het dorp omvatte niet  meer dan 80 tot  90 huisjes,  of beter  gezegd kleine boerderijtjes,  want dat zullen het
geweest zijn. Tussen de huisjes was veel groen in de vorm van kleine boomgaarden en groentetuintjes. Volgens
de volkstelling van 1748 woonden er 449 personen in het dorp, wat inhoudt dat het beduidend kleiner was dan
het huidige Tilligte, Lattrop of Noord Deurningen. Het dorp bestond uit twee kernen, rondom de kerk en de
Brink. Bij de kerk lagen de woningen langs een vijftal straatjes. Op de Brink enigszins verspreid, omdat rondom
elk boerderijtje meer grond lag voor het vee en het verbouwen van gewassen. De nauwe straatjes waren met
keien geplaveid en direct buiten het dorp begonnen de zandwegen. De weg naar Oldenzaal liep via de huidige
Wilhelminastraat en naar Nordhorn via de Spittendijk. Naar Ootmarsum moest men via het Singraven, want daar
lag een degelijke brug over de Dinkel. De grote stenen kerk behoorde sinds 1635 toe aan de protestanten. De
katholieken hielden de kerkdiensten in een schuur op het erve Weerink aan de Brandlichterweg of gingen naar
Brandlecht, dat niet naast de deur lag. Er waren ook al drie joodse gezinnen ten tijde dat de volkstelling van
1748, maar een synagoge zou nog een eeuw op zich laten wachten.

Die volkstelling biedt een aardig inkijkje in dat dorpje aan de grens. Toen de telling werd opgemaakt, bleken er
77 gezinnen met daarnaast nog alleen- of samenwonenden te leven. Denekampse namen uit die tijd in het dorp
waren Albers,  Elferink,  Evers,  Busscher,  Brandehof,  Kuijpers,  Mulder,  Hermeling,  Keiser,  Lutters,  Meiners,
Rakers, Schiphorst, Tukkers en Veldmaat. Dit wil niet automatisch zeggen dat er tussen genoemde en huidige
namen een familierelatie bestaat, hoewel de namen bekend klinken. Het dorp had een eenvoudig dorpsbestuur,
waarvan een "borgemeester", zoals hij genoemd werd, de leiding had. De titel burgemeester mocht voor een
dorp, in de tijd dat het tot het richterambt Ootmarsum behoorde, eigenlijk niet gebruikt worden, maar Antoni
Palthe noemde zich toch zo. Hij inde belastingen, voerde de administratie en onderhield de contacten met de
richter van het richterambt. Ook speelde hij een rol bij een justitiële activiteit als de controle op bedelaars en
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landlopers, hoewel een veldwachter, de "armenjager", het werk zal hebben gedaan. Palthe legde verantwoording
af. Eerst aan een vijftiental dorpsgenoten, later met het Sint Nicolaasfeest in de kerk aan de dorpsgemeenschap.

De geestelijkheid bestond in 1748 uit de priester Gerhard Johan Kistemaker, de predikant Isaac Westerlo en de
rabbi Levi Meijer. Joachim Adolf Broese onderwees de kinderen. Voorgangers van Westerlo waren Gerhardus
en Johannes Palthe en Johannes Weerman. De familie Palthe, oorspronkelijk afkomstig uit Schüttorf, was een
vooraanstaand geslacht en in de volkstelling lezen we onder andere dat Antoni's zoon Jan Arent in Franeker voor
arts studeerde. De Palthes moeten in die kleine gemeenschap een belangrijke rol hebben gespeeld. Antoni zijn
grootvader Gerard was, hoewel hij in Ootmarsum woonde, vanaf 1635 de Denekampse predikant. Ook Antoni's
vader Johannes kon zich predikant in Denekamp noemen. Verder was Antoni's oom Berend zowel organist als
onderwijzer. En of dat nog niet voldoende was, trouwde zijn zuster Aleida met predikant Johan Weerman, de
opvolger van Johannes Palthe. Van deze Palthes stammen alle latere Van Wulfften Palthes en Racer Palthes af.
In  de  zeventiende  en  achttiende  eeuw  heeft  de  familie  Palthe  ontegenzeggelijk  een  dominerende  rol  in
Denekamp gespeeld.

De markeschool

De landmeter die tussen 1812 en 1832 de opdracht kreeg om voor kadastrale registratie de grondpercelen in
Tilligte  op te meten, moet verbaasd zijn geweest.  Hij  zal,  komende van Ootmarsum of Denekamp,  gezocht
hebben naar een kerkje omgeven door woningen of andere panden. Het enige wat hij aantrof waren ver uit elkaar
liggende boerderijen. Daar waar nu het dorp Tilligte ligt, zag hij alleen een klein schooltje, ongeveer op de plek
waar nu de Mariakapel staat. Het lag op een bijna 5 ha groot stuk grond van de marke Tilligte. De eigenaars van
de marke hadden in 1788 al een schooltje willen opzetten. Dat was hun toen niet gelukt, maar in 1797 was het
zover. Het gebouwtje, dat de landmeter zag, was het markeschooltje. Op de kadastrale kaart van omstreeks 1830
is het schooltje dus het enige gebouw in die omgeving. Zelfs een kerk was er nog niet, want de Waterstaatskerk,
die in 1830 werd ingewijd, was nog niet op die allereerste kadastrale kaart getekend. Kerkdorpen als Tilligte,
maar ook Lattrop en Noord Deurningen moesten nog groeien.

Denekampse kerkdorpen hebben zich pas in de laatste twee eeuwen ontwikkeld. De kerk trok nieuwe bewoners
aan. Eerst misschien keuterboertjes, later ambachtslieden, die hun clientèle vonden bij de agrariërs, die van hun
boerderijen kwamen en daar hun paarden lieten beslaan of andere karweitjes opknappen. Vaak moest de klant
wachten en werd hij in de keuken getrakteerd op koffie of een borrel. Daaruit ontstonden de eerste tapperijen. In
de volkstelling van 1839 treffen we in Tilligte al drie tappers aan (Johannes Mensink, Evert Beijerink en Jans
Weenders). Daarnaast komen al ambachten voor als kleermaker, klompenmaker, wagenmaker, timmerman en
strodekker. Naarmate de tijd vorderde, ontwikkelde het dorp zich verder. Het jaar 1847 bracht een belangrijk
keerpunt. De marke werd opgeheven en daarmee de woeste grond verdeeld. Waarschijnlijk is de 5 ha woeste
grond, waarop het markeschooltje stond, aangewend voor de bouw van de eerste burgerhuisjes. In 1839 werd de
markeschool  vervangen  door  een  echte  lagere  school,  wat  nadien  nog  enkele  keren  gebeurde.  Datzelfde
onderging de kerk in 1916. Tilligte groeide uit tot een echt kerkdorp, met de eerste spaarzame winkeltjes en waar
begin  twintigste eeuw verenigingen een bijdrage leverden aan het sociale leven.

De ontwikkeling van Lattrop kan als een blauwdruk worden gezien van Tilligte. Weliswaar trof de landmeter de
eerste kerk van Lattrop aan. Dat kon ook, want het eerste (Waterstaats)kerkje werd al in 1818 of 1819 ingewijd.
In  1926  zou  deze  kerk  worden  vervangen  door  de  huidige.  In  Lattrop  was  al  in  1740  sprake  van  een
markeschooltje op het erf Tijscholte, dat in 1796 werd verwoest. Omstreeks 1800 werd het vervangen door een
nieuw schooltje op de zogenaamde Schoolberg, aan de huidige Braakweg. De oude school hield het lang uit, tot
in 1922 een nieuwe bijzonder fraaie school aan de Dorpsstraat werd gebouwd. Ook in Lattrop vestigden zich
midden negentiende eeuw inwoners  rondom de kerk.  Het  centrum van Lattrop  kreeg een  markant  silhouet,
doordat  er  eerst  in  1892  en  later  in  1910  windmolens  werden  geplaatst.  Breklenkamp  bleef  achter  in  de
ontwikkeling als  dorp.  Weliswaar  stond er  vanaf  ongeveer  1840 een  stenen  schooltje,  maar daar  is  het  bij
gebleven.

De dorpskern van Noord Deurningen heeft zich het laatste ontwikkeld. Noord Deurningen heeft een uitgestrekt
agrarische deel, waar in 1698 sprake is van een particulier en in 1808 van een markeschooltje. In 1857 volgde
aan de Lattropperstraat een lagere school, vernieuwd in 1916. Op grote afstand, aan de Nordhornsestraat, kreeg
de dorpskern van Noord Deurningen gestalte.  Ruim vóór de oorlog vonden werknemers van de Nordhornse
textielfabrieken daar hun stek. In 1934 volgde de bouw van de kerk. De marechausseekazerne, gebouwd in 1956,
domineerde  het  dorpscentrum.  Na  de  oorlog  groeide  het  met  meer  woningen,  een  nieuwe  school  en  een
Kulturhus uit tot volwaardig kerkdorp.
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De zusters

Op   23 november 1875 bracht Zuster Anselma, de stichteres van het klooster van de Franciscanessen in het
Duitse dorp Thuine, vlak over de grens, drie zusters naar Noord Deurningen. In die jaren was kanselier Bismarck
onder Keizer Wilhelm I begonnen één natie te smeden, om te komen tot het Tweede Duitse Keizerrijk. Bismarck
zag gevaar in de katholieke "Zentrumpartei", aangezien deze partij tegen de dominerende rol van de staat was en
wetgeving  op  christelijke  grondslag  voorstond.  Hij  nam daarom  maatregelen  tegen  katholieke  instellingen,
de Kulturkampf.  De Franciscanessen  vreesden  het  land  te  worden  uitgezet.  Zij  kochten  met  hulp  van  Max
Freiherr  Heeremann von Zuydtwijk  een  "vluchthuis",  het  Gravenhuis  in  Noord  Deurningen,  van de  familie
Roessingh  Udink.
Dat leek de zusters een geschikte plaats en ze gingen uit voorzorg in november 1875 met vertrouwen op weg.
Het mosterdzaadje was gelegd en groeide in vruchtbare grond, de latere Sint Nicolaasstichting.
 
De zusters hadden een tweeledig doel. Evenals de heilige Franciscus van Assisi het leven wijden aan God en je
inzetten voor armen en kleinen, voor zieken en gezonden. Jonge zusters werden opgeleid voor onderwijzeres,
verpleegster en opvoeder. Zij zouden gaan dienen in de kinderopvang, kleuter-, lager- en huishoudonderwijs,
wijkverpleging,  zieken-  en  bejaardenzorg.  Een  bewaarschool,  lagere  school,  huishoudschool  en  later  een
landbouwhuishoudschool  bij  de  Sint  Nicolaasstichting  waren  het  gevolg.
Om in het levensonderhoud te voorzien richtten de zusters in Noord Deurningen een pensionaat op voor (in het
begin veelal) Duitse meisjes. Het pensionaat  functioneerde van 1880 tot 1920. Kort na de stichting in 1875
werden ongeveer twintig kinderen aan de zusters toevertrouwd. Dat aantal werd steeds groter. Daarom werd in
1923 een nieuw onderkomen gebouwd voor ongeveer 125 kinderen (veelal jongens), Huize St. Antonio. Als de
kinderen 14 jaar werden, konden ze een beroep kiezen. De jongens gingen naar de broeders, de meisjes naar
Huize Sint Gudula in Lochem.
 
Al snel na 1875 werden de zusters geroepen zieken te verplegen en te waken bij stervenden. In 1912 kwam de
rooms-katholieke pastorie aan de Wilhelminastraat beschikbaar als ziekenhuis, de Gerardus Majella-stichting.
Hoe belangrijk dat was werd bewezen toen vier jaar later de Spaanse griepepidemie uitbrak. In  1927 kwam
onder de naam Wit Gele Kruis de wijkverpleging in Denekamp, Tilligte en Lattrop van de grond, waarin de
zusters ruim een halve eeuw een belangrijke rol speelden. Ook tuberculosepatiënten werden opgenomen. In 1932
volgde een consultatiebureau voor zuigelingen. In 1964 stonden zusters aan de basis van Denekampse afdeling
van  de  "De  Zonnebloem",  de  op  vrijwilligheid  gestoelde  organisatie  voor  ontspanning  voor  mensen  met
beperkingen. Hulp was er in het in 1912 opgerichte ziekenhuisje ook voor hulpbehoevenden en ouderen, hetgeen
resulteerde in een apart bejaardencentrum in 1965, ruim een halve eeuw na de oprichting. Het oude ziekenhuisje
werd toen een klooster voor de zusters. Daarna werd de rol van de zusters minder. Lekenkrachten namen deze
over. Rond 1995 verlieten de laatste zusters het bejaarden- en verzorgingstehuis.

Naast de onderwijsactiviteiten op de Sint Nicolaasstichting profiteerde men ook in Denekamp en kerkdorpen van
de initiatieven van de zusters. De oprichting in 1916 van de meisjesschool (Wilhelminaschool) was er één van.
Na de komst van lekenkrachten  en de Hilgenhorstschool  (1979) kwam er  voor de zusters  een eind aan dit
onderwijs.  In  1920 startte men een "bewaarschool" voor de kleuters.  Ook Noord Deurningen en Beuningen
kregen die later. Aan de Sloetstraat verscheen een naaischool. De oorlogsjaren waren, door inkwartiering, voor
de scholen moeilijk, maar met hulp van verenigingsgebouw Concordia en andere locaties kon het onderwijs toch
doorgang  vinden.  Na  de  oorlog  volgde  nog  de  oprichting  van  een  huishoudschool,  het  latere  middelbaar
huishoud- en nijverheidsonderwijs (tot 1979), en een landbouwhuishoudschool.

De activiteiten van de zusters  Franciscanessen  beperkten zich niet  tot  Denekamp.  Enschede werd  de eerste
externe locatie, met eerst alleen hulpverlening en later de bouw van het ziekenhuis St. Jozef (1889), het latere
Stadsmaten. De zusters vestigden zich op meer dan 30 plaatsen in Nederland, waaronder het dorp Denekamp.
Ook startten zij missieposten in Nederlands-Indië (1932) en Tanzania (1960).

Denekamp heeft ten aanzien van zorg en onderwijs veel aan de zusters Franciscanessen te danken. De bevolking
onthulde in 1982 een "kloostermonument" als een eerbetoon aan alle Twentse religieuzen en droeg het over aan
de gemeente Denekamp. De spreuk hierop "Zij kwamen om te dienen" geeft voortreffelijk de doelstelling weer
en houdt de herinnering in leven. 

Hervormde kerk 
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Lodewijk  Napoleon,  de  Franse  koning  van  Holland  (1806-1810),  kwam  in  1809  naar  Twente.  Hij  gaf
overeenkomstig de recent afgekondigde godsdienstvrijheid de protestanten in Denekamp de opdracht de grote
kerk  (Sint  Nicolaaskerk)  na 175 jaar  terug te geven  aan de rooms-katholieke meerderheid.  De protestanten
kregen een nieuwgebouwde "Waterstaatskerk", op de gevel kwam het stichtingsjaar MDCCCX (1810).

In  het  besluit  van  de  koning  was  geregeld  dat  de  kerkelijke  goederen,  waaronder  boerderijen,  "naar
evenredigheid der zielen" tussen de protestanten en roomsgezinden verdeeld moesten worden. De overdracht
deed  pijn  en  leverde  nogal  wat  gesteggel  op.  Het  predikantshuis,  banken  en  verdere  roerende  goederen
behoorden tot de protestantse gemeente. Maar bij de afbraak van de kerkschuur namen de protestanten ook het
hout  en de vloertegels  mee,  waarmee de rooms-katholieken het  niet  eens waren.  Korte tijd klonk weer  het
katholieke scheldwoord "ketters". Toch is de verdeling in samenwerking verlopen.

De  Protestantse  (Nederduits  gereformeerde)  Kerk  werd  in  1816  bij  Koninklijk  Besluit  gewijzigd  in  de
"Nederlandse Hervormde Kerk". De leden heetten "hervormden". Elke zondag kwam, en komt, de gemeente
samen in de sobere kerk rond de altijd opengeslagen bijbel (1748) op de preekstoel. Het lezen van de bijbel is het
belangrijkste onderdeel van een protestantse kerkdienst. De predikant legt de bijbelteksten op een begrijpelijke
manier uit en spreekt bijbehorende gebeden uit. Tussendoor worden onder begeleiding van orgelspel psalmen en
gezangen gezongen. Meerdere keren per jaar gebruikt men aan tafel het Heilig Avondmaal, de maaltijd met
brood en wijn ter nagedachtenis  aan Jezus.  Aan het  einde van de dienst  wordt  door de predikant  de zegen
uitgesproken die met een gezongen "amen" wordt afgesloten.

De hervormde gemeente was vergeleken met de katholieke parochie klein. In 1893 waren er op een bevolking
van  4.000  mensen  in  de  gemeente  Denekamp  330  hervormden.  Toch  hadden  ze  in  de  negentiende  eeuw
belangrijke  posities:  landheer  van  Singraven,  burgemeester,  hoofd  van  de  openbare  lagere  school,  of
gemeenteraadslid. Of ze waren belangrijke boeren of werkgevers. In de twintigste eeuw, na de uitbreiding van
het kiesrecht, namen katholieken de macht over. De hervormde gemeente kende grote verschillen in stand en
inkomen, zo bleek elk jaar bij de verhuur van kerkbanken. De aanzienlijken zaten vooraan. Er waren ook leden
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die geen plaats konden betalen, voor hen waren de achterste banken in de kerk. De hervormden vielen op door
hun spaarzaamheid in hun eigen leven en in de kerk. Zo werd er tientallen jaren gespaard voor een nieuw orgel,
en kwam er pas in 1911 het gewenste torentje op de kerk. Men wilde niet onderdoen voor de katholieken die de
Nicolaaskerk gingen vergroten.

In de loop van de negentiende eeuw raakten de hervormden in Nederland onderling verdeeld over de juiste uitleg
van de Bijbel, de kerkelijke regels en de invloed van de regering op de kerk. Groepen maakten zich los, met
name kleine middenstanders en ontwikkelde arbeiders. De meesten traden toe tot de Gereformeerde Kerk onder
leiding van ds. Abraham Kuyper. Deze kerkscheuring ging aan Denekamp voorbij. Vanaf 1910 vestigden zich
ook in Denekamp gereformeerde gezinnen: textielarbeiders werkzaam in Nordhorn en later grensambtenaren. De
kleine groep gereformeerden was aangewezen op kerken in de omgeving (eerst Nordhorn, later Oldenzaal) of op
huiskamerbijeenkomsten. Pas in 1960 hadden ze een eigen kerkje aan de Brandlichterweg. Vanaf 1985 gingen
hervormden  en  gereformeerden  weer  "samen  op  weg",  wat  in  2006  leidde  tot  de  Protestantse  Gemeente
Denekamp.

In de negentiende eeuw vond godsdienstige vorming van de jeugd, met name het Bijbel lezen, thuis plaats. De
zondagsschool (1892) en christelijke verenigingen namen geleidelijk taken over. Een voorbeeld is de Christelijke
Jongeling Vereniging  "Daniel"  (1926).  Jongens  en jongemannen brachten  om de veertien  dagen de zondag
gezamenlijk door met Bijbel lezen, gezelschapspelen en christelijke literatuur. Zo bleven ze uit het café en ver
weg van moderne dans en muziek. De behoefte om zich te onderscheiden was ook een reactie op de opkomst van
allerlei  katholieke verenigingen in het  dorp. Volwassen protestanten richtten eigen vrijetijdsverenigingen op.
Opvallend genoeg waren ook de gereformeerden daar welkom. Bijzonder waren de zangverenigingen Looft den
Heer en Kunst Door Oefening (KDO). Ze behaalden op concoursen grote successen. Niet zo vreemd, als je van
jongs af aan op de zondagsschool hebt leren zingen.

Paasgebruiken

Het verschijnsel  paasgebruiken in Denekamp,  buurschappen en dorpen rondom Denekamp is eeuwenoud en
springlevend tegelijk, gezien de steeds maar groeiende belangstelling.

De oorsprong van de paasgebruiken kan nergens worden achterhaald. Al in de Germaanse cultuur werden bij het
ontwaken van de lente vuren ontstoken. Deze rituele vuren maakten deel uit van de lentefeesten, vaak ter ere van
een  godin  van  het  leven  en  de  vruchtbaarheid.
Circa 800 na Chr. deed het christendom zijn intrede in onze omgeving. Missionarissen als Liudger koppelden
christelijke  feesten  aan  de  Germaans  godsdienstige  gewoonten.  De  kerk  propageerde  het  paasfeest  als
belangrijkste viering van het kerkelijk jaar. Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, herdenken christenen het
lijden en de kruisdood van Jezus. Met Pasen vieren zij Jezus' opstanding. Tijdens het eerste concilie van Nicea
(325) bepaalden paus Sylvester samen met 318 bisschoppen dat Pasen gevierd moest worden op de zondag na de
eerste volle maan in de lente. Hoe de vermenging van de christelijke leer met de oude cultuur precies plaats heeft
gevonden, zullen we nooit weten. Dit geldt ook voor de herkomst van paasgebruiken zoals het eiergaddern, de
paasstaak, het paasstaak slepen en de brandende teerton. Sinds wanneer en waarom Judas en Iskariot de "leiders"
waren van de Denekampse paasgebruiken is onbekend.

Bernard ten Breul is de oudst bekende Judas. In 1894 had hij met Gerard Derkman van het Elferman als Iskariot
de eer de paasgebruiken te mogen leiden. De gebruiken zijn nauwelijks veranderd.  Op Palmzondag trekken
Judas en Iskariot met een grote schare kinderen door het dorp voor het eiergaddern. Waar vroeger met name
eieren werden verzameld, vraagt men tegenwoordig geld van de bevolking om de gebruiken te bekostigen. Op
Paaszaterdag zorgt de mannelijke bevolking ervoor dat er voldoende hout wordt opgehaald voor het paasvuur.
Op de Eerste Paasdag zet zich om 13.00 uur onder leiding van Judas en Iskariot een grote menigte zingend in
beweging richting de havezate Singraven. Daar wordt de heersende "kasteelheer" om een paasstaak gevraagd.
Deze wijst Judas en Iskariot drie bomen aan om uit te kiezen. Judas klimt bovenin de boom om het touw vast te
maken. Ondertussen wordt begonnen met het hakken van de boom. Daarna worden lange kettingen gevormd van
mensen die hand in hand de paasstaak naar het dorp slepen. Dit moet voor 15.00 uur klaar zijn, iedereen dient
dan bij het paaslof in de Nicolaaskerk aanwezig te zijn. Na het paaslof trekt men massaal naar de "poasbult" om
de paasstaak, met bovenin de teerton, te plaatsen. Wanneer deze rechtop staat, volgt het ritueel van verkoop van
de paasstaak en van de ringen van de teerton. Tot slot nodigt Judas iedereen uit om 's avonds bij het paasvuur
aanwezig te zijn. 

Gerespecteerde Denekampse families nemen taken op zich om Judas en Iskariot te ondersteunen. Veelal wordt
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een taak doorgegeven van vader op zoon. Zo zorgen de families Wintels, Grote Punt en Rijnders al vele decennia
voor het omhakken van de uitgekozen boom. En de families Wolkotte en Oude Elferink voor het graven van het
gat voor de paasstaak. In het verleden vonden slechts drie keer de paasgebruiken niet plaats: in 1918, het laatste
jaar  van de Eerste Wereldoorlog,  in 1945 toen Denekamp met Pasen werd bevrijd,  en in 2001 vanwege de
besmettelijke ziekte mond- en klauwzeer.

Paasvuur 

De paasgebruiken in buurschappen en kerkdorpen rond Denekamp kennen gelijksoortige rituelen, met dezelfde
bewogenheid. Er zijn verschillen. Zo hebben in Tilligte en Beuningen Judas en Iskariot geen rol. Daar worden de
gebruiken bewaakt en in ere gehouden door de poaskeals. Lattrop en Breklenkamp hebben elk één Judas, maar
wel één gezamenlijk paasvuur. In de Mekkelhorst nemen ze op Paaszaterdag de paasstaak gelijk mee met het
hout halen. De buurschap Noord Deurningen haalt op Eerste Paasdag met een platte wagen de paasstaak. Deze
wordt meestal omgehakt door iemand die door verhuizing of trouwerij het dorp verliet of gaat verlaten. Het dorp
Noord Deurningen sleept met mankracht de paasstaak naar hun paaswei. Vóór 1924 vierden de bewoners van het
landgoed Singraven samen met Noord Deurningen, daarna kozen zij voor een eigen uitvoering.

Paasgebruiken binden al eeuwen de samenleving in Noordoost Twente, ze zijn levend erfgoed geworden. De
blijkbaar niet te stillen honger naar verbondenheid en oude waarden zorgt ervoor dat vele oud-inwoners voor de
paasgebruiken terugkeren naar de geboortestreek.
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Paasstaak halen op Singraven
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De paasstaak wordt overeind gezet

Meester Mulders

In 1932 nam Denekamp afscheid van een groot schoolmeester, meester Mulders, die 46 jaar het onderwijs had
gediend. Hij werd het lichtend voorbeeld. In 1893 werd de 27-jarige katholieke Mulders hoofd van de Openbare
Lagere School aan de Nordhornsestraat, de enige school in het dorp. Burgemeester Hoogklimmer had het oude
schoolhoofd Lazonder door een protestantse geloofsgenoot willen vervangen. Pastoor Van den Bosch overtuigde
de gemeenteraad met slimme argumenten. De pastoor wilde naar katholiek onderwijs voor de katholieke jeugd.
Jarenlang  zou deze kwestie  het  dorp  verdelen.  In  1916 kwam er  een katholieke meisjesschool,  grotendeels
betaald door de katholieken zelf. Pas na 1920 werden openbare en confessionele scholen door de regering gelijk
betaald. In 1923 kwam er een moderne katholieke jongensschool aan de Ootmarsumsestraat met Mulders aan het
hoofd.

Mulders ging tactisch met deze schoolstrijd om. Hij wist dat hij de burgemeester nodig had om de uiterst zuinige
gemeenteraad te overtuigen meer geld in het onderwijs te stoppen. Door de leerplichtwet voor 6- tot 12-jarigen
(1901) groeide het aantal leerlingen. Mulders wilde meer leerkrachten. Met schrik dacht hij vaak terug aan 1891,
toen hij als jonge leraar samen met zijn "versleten" collega Van der Donk maar liefst 170 leerlingen verdeeld
over vijf lokalen in toom moest houden. Jaarlijks wees Mulders ook op het slechte onderhoud van de school; zo
werkte lange tijd geen enkel leerlingentoilet. Uiteindelijk werd de school in 1907 grondig aangepast: er kwamen
zeven lokalen voor de zeven meesters.

In de klassen met ongeveer 40 leerlingen golden strakke regels. De schoolmeesters hadden de taak kinderen
discipline en kennis bij te brengen, onder andere nodig om werk te vinden en te behouden in een snel veranderde
wereld. Geleidelijk vonden Mulders en zijn collega's manieren om deze kinderen met vaak weinig geschoolde
ouders  degelijk  op  te  leiden.  Ze  gaven  aanschouwelijk  onderwijs.  Met  behulp  van  wandplaten  en  met
voorbeelden op het krijtbord leerden kinderen lezen, rekenen en schrijven. Door goed te kijken, na te doen, en na
te denken nam de kennis langzaam toe en ook de vaardigheid om zelf nieuwe kennis te verzamelen. Neem het
vak kennis van de natuur: de voorbeelden lagen voor het oprapen in de rijke natuur langs de weg naar school. Bij
de vakken aardrijkskunde en geschiedenis voerden de schoolmeesters de leerlingen van 10 tot 12 jaar met de
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wandplaten  en  met  eigen  verhalen  naar  onbekende  gebieden  in  Nederland  of  daarbuiten.  In  de
schoolherinneringen van oud-leerlingen keren vaak dezelfde elementen terug: het gebouw met de grote ramen en
hoge plafonds, de bijzondere geuren van inkt en gom en het vaak ademloos luisteren naar de "alleswetende
meester". Na 1914 staan op schoolfoto's ook schooljuffen, meestal familie van schoolmeesters. Ze werkten in
lagere klassen en traden niet op de voorgrond.

Na schooltijd had het personeel andere taken te vervullen: studeren voor de hoofdakte of voor de akte Duits, of
bijlessen geven aan leerlingen die meer wilden. Zo gaf Mulders jarenlang, vaak gratis lessen aan leerlingen die
naar  het  seminarie  of  de  onderwijzersopleiding  wilden.  Mulders  had  nauwe  contacten  met  de  katholieke
kweekschool in Hilversum. De meeste leerlingen gingen op 12-13 jarige leeftijd aan het werk, thuis of bij een
baas. Daar leerde je een beroep. Als je baas het nodig achtte, volgde je avondcursussen in een van de Twentse
steden. In  Denekamp en andere kerkdorpen gaven schoolmeesters af en toe herhalingsonderwijs,  vooral  aan
jonge  mensen  die  overdag  op  de  talloze  boerenerven  werkten.  Telkens  liepen  zij  aan  tegen  de  afkeer  van
vernieuwingen bij Twentse boeren. Als antwoord zette Mulders met een aantal collega's landbouwcursussen op.
Hoofdonderwijzer  Vonk  uit  Beuningen  schreef  er  een  handboekje  voor.  Geleidelijk  raakten  jonge  boeren
overtuigd van de noodzaak anders te gaan werken, met moderne technieken en kunstmest. De oudere generaties
wilden "eerst  zien en dan geloven".  Pas toen de goede resultaten overduidelijk zichtbaar werden,  gingen ze
aarzelend om.

Door  het  optreden  van  Mulders  en  zijn  collega's  werden  schoolmeesters  de  vraagbaak  voor  vele  mensen.
Mulders hield zelfs op zondag na de Hoogmis spreekuur thuis. Mulders haalde schoolmeesters over om net als
hij  de  landbouwakte  te  halen.  Praktische  kennis  van  het  boerenbedrijf  gaf  je  prestige  bij  de  boeren.  Het
landbouwonderwijs  stimuleerde  boeren  zich  te  organiseren:  onder  meer  in  coöperatieve  aankoop-  en
verkoopverenigingen, fokstierenvereniging en boerenleenbanken, vaak met een schoolmeester als kassier. Zo liet
de schoolmeester zijn gezag en invloed gelden, tot profijt van de hele boerengemeenschap.

Basisvoorzieningen 

In 1831 werd in Denekamp een Distributie Postkantoor aan het Kerkplein geopend. Dit was het gevolg van het
aanleggen van de nieuwe kaarsrechte weg van Oldenzaal, via Denekamp en de grensovergang Rammelbeek naar
Nordhorn. Het "postkantoortje" ontwikkelde zich voorspoedig en na een aantal jaren werd het verplaatst naar de
Vledderstraat. In 1923 werd het nieuwe postkantoor aan de Burgemeester Hoogklimmerstraat geopend. Het pand
kwam tot stand onder toezicht van de Rijksgebouwendienst. In 1999 werd het opgeheven en omgezet in het
postagentschap Brummelhuis aan de Oldenzaalsestraat.

Een halve eeuw na de opening in 1831 kwam er een nieuwe vorm van communicatie.  Begin 1881 werd in
Nederland op kleine schaal de telefoon ingevoerd, na een uitvinding van Alexander Graham Bell in 1876. In
1883 richtte het College van de gemeente Denekamp al bij Lijninspectie Rijkstelegraaf in Arnhem een verzoek
in om hier ook gebruik van te kunnen maken. Het had veel voeten in de aarde voor brievengaarder Hendrik Jan
Grooters en het duurde tot oktober 1883 voor het werd ingevoerd. In wezen betekende het één verbinding voor
het  gehele  dorp,  waarbij  het  telefoontoestel  op  het  postkantoor  was  geïnstalleerd.  Daarvoor  moesten
openingstijden worden vastgesteld door kantoorhouder Hendrik Houwings, die Grooters  was opgevolgd.  Hij
kreeg het gedaan dat de telefoon wel op zondag, maar niet van 11 tot 12 uur gebruikt kon worden, omdat hij
anders niet ter kerke zou kunnen gaan.

De invoering van een telefoonnet ging langzaam. Het zou nog tot 1904 duren alvorens de telefoon interlokaal,
dus met aansluitingen op meerdere plaatsen, werd aangesloten. Slechts twee Denekampers maakten hier gebruik
van. In 1910 bleken er acht toestellen te zijn geplaatst. Naast de pioniers, dokter Hondelink en fabrikant Van
Wulfften Palthe, kwamen er ook nog aansluitingen bij rijwielhandelaar Snoeijink, manufacturier en kruidenier
Blokhuis, het tramstation, Roessingh Udink en de hotels Veldman en Van Blanken. De telefoonnummers hadden
één cijfer, Hondelink had 1, hotel van Blanken 8.

Het aantal telefoonbezitters groeide, in het dorp sneller dan in de buurschappen. In 1950 had het dorp Denekamp
149 telefoonnummers. De toenemende welvaart had tot gevolg dat niet alleen bedrijven, maar iedereen via de
telefoon bereikbaar werd. Andere vormen van communicatie deden ingang: naast telefoon, leerde men omgaan
met middelen als telegraaf, telex, fax en internet. In de jaren negentig kwam de mobiele telefoon in opmars.
Alexander Graham Bell had in 1876 niet kunnen bevroeden, dat ruim één eeuw later een mobieltje voor jong en
oud een algemeen gebruiksmiddel zou zijn.
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Naast communicatie waren verwarming, elektriciteit en watervoorziening basisvoorzieningen van de overheid,
die in de twintigstee eeuw ingevoerd werden. "Gas, licht en water" werd een begrip. Het huis verwarmde men tot
na de Tweede Wereldoorlog met turf, hout en kolen. Na de Tweede Wereldoorlog zou Nederland een belangrijke
energiebron aanboren. In 1948 in Coevorden, maar ook in Breklenkamp en later een geweldige aardgasbron in
Slochteren in Groningen.  Het  gas  uit  Breklenkamp ging voor zuivering naar  een ontzwavelingsinstallatie  in
Klein Agelo, vanwaar het werd samengevoegd met aardgas uit de andere bronnen en onder meer getransporteerd
naar de elektriciteitscentrale van Lingen. Was turf en kolen eeuwenlang hét stookmiddel, Nederland en dus ook
Denekamp ging over op aardgas.

Kaarsen,  olie  en petroleum waren  eeuwenlang de methoden geweest  voor verlichting van  de vaak  donkere
huizen. In 1903 brandden er vier gaslantaarns als straatverlichting in het dorp. Na de Eerste Wereldoorlog werd
gebruik gemaakt van elektriciteit, opgewekt met generatoren. Een gemeentelijk "lichtcommissie" bepaalde het
beleid  en  nam initiatieven  in  de  richting  van  "stroomleverancier"  Hengelose  Electriciteitscentrale.  Dat  ging
gefaseerd,  het  dorp  en  daarna  de  buurschappen,  waarbij  bijvoorbeeld  Lattrop  en  Tilligte  tot  1929 moesten
wachten  tot  ze  konden  profiteren  van  de  nieuwe  elektriciteitsvoorziening.  Tussen  1974  tot  1980 werd  het
Denekampse vijfhonderd kilometer lange bovengrondse elektriciteitsnet vervangen door ondergrondse kabels. 

Ook de drinkwatervoorziening werd in de eerste helft van de twintigste eeuw door de burger zelf geregeld. De
enige overheidsbemoeienis was omstreeks 1910 de plaatsing van twee dorpspompen in de Grotestraat en op de
Brink. In 1930 probeerde burgemeester Wynia een centrale waterleiding op te zetten, maar de komst van de
Tweede Wereldoorlog gooide roet in het eten. Pas in de jaren vijftig kon worden gestart met de aanleg van een
centrale waterleiding.

Het Heemhoes 

In het centrum van Denekamp, op het adres Kerkplein 4, bevindt zich een fraai negentiende eeuws pand. Het is
een voormalig woonhuis van de familie Keizer, gebouwd in het jaar 1876. Het maakte deel uit van een aantal
panden van de familie Keizer,  die een exportslachterij  en een winkel in koloniale waren (nu Huize Keizer)
exploiteerde. Het rode bakstenen pand met puntdak van 't Heemhoes is een lust voor het oog. Aan de achterzijde
bevindt zich het  vroegere koetshuis met ruimte voor een slachterij  met rookkamer.  In  de voorgevel  van de
woning prijkt een gevelsteen met het bouwjaar 1876. Een fraaie voordeur geeft toegang tot het pand.

De  vroegere  woning  is,  onder  de  naam  van  't  Heemhoes,  sinds  1982  het  kloppend  hart  van  Heemkunde
Denekamp. De leden hebben hier een bibliotheek, archieven en werkruimtes tot hun beschikking. Men is hier
bezig met het bestuderen, archiveren en digitaliseren van oude kranten, foto's, boeken, tijdschriften, landkaarten,
genealogische registers en andere gegevens uit het verleden. Alles met het doel het verleden te bewaren en van
daaruit  te  komen  tot  publicaties,  zowel  in  een  driemaandelijks  periodiek 't  Onderschoer als  regelmatig
verschijnende  boeken.  Natuur,  archeologie,  historie,  dialect  en  folklore  zijn  thema's  waar  zich  Heemkunde
Denekamp in verdiept.  Naast  publiceren houdt de vereniging zich bezig met het organiseren van exposities,
herdenkingen,  lezingen,  natuurtochten  en  cultuurexcursies.  't  Heemhoes  is  een  documentatie-  en
informatiecentrum, een depot van het verleden.

Omstreeks  1973 smeedde de gemeente  plannen om een  zeer  waardevol  pand,  het  huidige  Huize Keizer,  te
slopen.  Een  aantal  Denekampers  stak  de  koppen  bij  elkaar  om  dat  te  voorkomen.  Verdere  afbraak  van
Denekamps  culturele  erfgoed  moest  gestuit  worden.  In  deze  strijd  om cultuurbehoud  en  het  feit  dat  in  de
Oudheidkamer Twente een manuscript  over de geschiedenis van de marke Noord Deurningen werd ontdekt,
kwam in 1975 de oprichting van Heemkunde Denekamp tot stand. Herman Borgman werd de eerste voorzitter.
Toen in 2010 het 35-jarig jubileum werd gevierd,  bleken drie van de bestuursleden van het eerste uur, Wim
Nijhuis,  Sjouke  Wynia  en  Hennie  Boink  nog  steeds  actief  te  zijn  voor  Heemkunde  Denekamp.  Genoemd
manuscript was samengesteld door Dingeldein. De eerste leden en bestuursleden waren sterk geïnspireerd door
de Denekampse historicus en onderwijzer Dingeldein. Een borstbeeld van hem, halverwege 't Heemhoes en zijn
"oalershoes",  was de erkenning van deze gedreven historicus.  Een bijzonder contact  kwam tot stand met de
Heimatverein Metelen in Duitsland. Het Stift Metelen had in de middeleeuwen veel bezittingen in Denekamp en
was van grote invloed bij de bouw van de Nicolaaskerk.

't Heemhoes is één van de bijna vijftig gemeentelijke monumenten die Denekamp en de omliggende kerkdorpen
rijk  is.  Daarnaast  houden nog eens 45 rijksmonumenten,  waarvan  de meeste in  het  buitengebied  liggen,  de
herinnering  aan  het  cultuurhistorische  erfgoed  overeind.  In  de  dorpskern  zijn  de  rijksmonumenten  St.
Nicolaaskerk,  protestantse kerk, Huize Keizer en oude Raadhuis fraai  in evenwicht met de nieuwbouw. Het
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Singraven,  joodse  begraafplaatsen,  het  schuivenhuisje  en  de  Hunenborgbrug  aan  het  kanaal,  boerderijen,
windmolens  en  andere  rijksmonumenten  geven  Denekamp meerwaarde.  Na de  Tweede  Wereldoorlog  is  de
overheid ertoe overgegaan objecten te beschermen, door ze tot monument te verheffen. Vanaf 1963 verschenen
de  eerste  panden  in  Denekamp  op  deze  lijst.  Vanaf  1990  adviseerde  een  Monumentencommissie  over
gemeentelijke monumenten. Deze commissie werd in 2002 opgevolgd door de Monumentenraad Dinkelland, die
gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan het college, bijgestaan door het adviesorgaan op het gebied van
ons cultuurhistorisch erfgoed, Het Oversticht uit Zwolle. In Denekamp kwam de bewustwording voor de waarde
van  het  cultureel  erfgoed  moeizaam  op  gang.  Alleen  gemeentelijke  aandacht  kan  behoud  en  herstel  niet
bewerkstelligen. Een positieve instelling van de bevolking voor haar cultuurhistorisch erfgoed, waar het in het
verleden aan heeft ontbroken, is daarbij een eerste voorwaarde.

De Kruiskerk

De laatste  decennia  van  de  achttiende  eeuw waren  voor Denekamp zwaar  geweest,  met  name door Franse
vluchtelingen en legereenheden die hier kwartier hadden gemaakt en daardoor de bevolking van het dorp aan de
rand van de armoede hadden gebracht.  Ook kerken, kerkmeubilair en goederen,  waren geplunderd of zwaar
beschadigd.
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In 1806 werd Lodewijk Napoleon koning der Nederlanden. De oude republiek der Oranjes verdween. Er brak
een tijd aan van grote staatkundige en maatschappelijke veranderingen. Zo werd het bezit van de kerkelijke
goederen in overeenstemming gebracht met de grootte van de kerkgemeenschappen. De evenredige verdeling
was niet eenvoudig, vooral niet door het vele en versnipperde grondbezit, maar ze verliep niettemin in goede
harmonie. Voor Denekamp betekende dit onder meer dat de middeleeuwse Sint Nicolaaskerk weer in handen
kwam van de katholieken (1810). De veertig jaar oude schuurkerk kwam beschikbaar voor de hervormden, maar
dezen gaven de voorkeur aan een nieuw kerkgebouw dat met steun van de overheid in 1811 gereed kwam. In het
jaar van de overdracht begonnen de katholieken met een ingrijpende verbouwing van de kerk, want het aantal
parochianen  bleek  na  bijna  200 jaar  te  groot  geworden.  Nadat  de  markerichters  van  de  betrokken  marken
(Denekamp, Beuningen en Noord Deurningen) hun toestemming hadden verleend, kon onder leiding van pastoor
Peese  de  verbouwing beginnen.  Het  middeleeuwse  koor  werd  afgebroken.  Daarvoor  in  de  plaats  kwam de
uitbreiding met een transept, zijbeuken en een rechthoekig koor. De Sint Nicolaaskerk was in 1813 een kruiskerk
geworden. Na oplevering bedroeg de rekening (januari 1813) ruim f 20.000,‒. Het was een zware last voor de
parochie. De financiering kwam rond door verkoop van grond, verhuur van vaste zitplaatsen (bankenpacht), min
of meer verplichte collectes, leningen en schenkingen.

Tachtig jaar later was het aantal parochianen zodanig toegenomen dat er plannen werden gemaakt voor weer een
nieuw kerkgebouw naast  het  bestaande  van  1810.  Het  idee  van  twee kerken  naast  elkaar  stuitte  echter  op
bisschoppelijke bezwaren. Pastoor Van den Bosch, die aanzienlijke schenkingen had gedaan gaf moedeloos zijn
bouwplannen op. Verdere activiteiten werden uitgesteld. Tot in 1908 een nieuw ontwerp van architect Ter Riele
allerzijds instemming vond: een koepelkerk die de kruiskerk van 1810 zou vervangen en verbonden zou zijn met
het  resterende  en  grondig  te  restaureren  deel  van  de  middeleeuwse  kerk.  Ter  overbrugging  werd  in  de
Wilhelminastraat een forse noodkerk gebouwd. In 1910 begon de bouw. In 1912 werd het imposante gebouw
met aangrenzend een riante pastorie, onder leiding van pastoor Warnink, in gebruik genomen. In de eerste helft
twintigste eeuw kwam de parochie van de H. Nicolaas tot grote bloei, zowel qua omvang als invloed. Het aantal
kerkelijke instellingen (scholen!) en verenigingen was ongekend groot. De kerk was alom aanwezig. Aan deze
periode van uitbundige bloei komt een einde wanneer in de jaren zestig van de twintigste eeuw de tijdgeest keert
en het kerkelijk leven stagneert.
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De katholieken van Lattrop en Breklenkamp waren voor hun kerkelijke plichten eeuwenlang georiënteerd op
Ootmarsum. Nogal merkwaardig, gezien de nabijheid van klooster Frenswegen en de noodkerkjes en priesters
net over de grens (bijvoorbeeld Halle). Nadat eerdere verzoeken om een eigen kerkgebouw (1779 en 1794) niets
opleverden, had men in 1816 meer succes. Gesteund door de gereformeerde buurtgenoten werd een verzoek
ingewilligd. De verre en moeizame tocht naar de parochiekerk van Ootmarsum en het te primitieve karakter van
de erediensten op de boerderijen waren de voornaamste argumenten.  In  1819 werd Lattrop een zelfstandige
parochie  met een (Waterstaats)kerk.  In  1926 werd een nieuwe kerk,  ontworpen door Cuypers,  ingewijd die
berekend  was  op  het  toegenomen  aantal  parochianen.
Tilligte had vanaf 1830 een eenvoudige eigen (waterstaats)kerk, gebouwd met financiële steun van de overheid
en waarschijnlijk bediend vanuit Denekamp.

In 1891 werd een zelfstandige parochie gesticht  en in 1916 kon een grotere kerk, ontworpen door architect
Kropholler,  worden gebouwd.  Het  toenemend aantal  mensen dat  zich vanwege hun werk in de Nordhornse
textielindustrie aan de grens in Noord Deurningen vestigde, maakte de wenselijkheid van een eigen kerkgebouw
steeds groter.  Een zelfstandige  parochie  was van latere  zorg.  Aldus kon in de zware  crisisjaren  (1934) een
eenvoudige  bijkerk  van  de  St.  Nicolaaskerk  worden  gebouwd.  Begin  jaren  zestig  kwam  een  definitief
kerkgebouw tot stand en in 1962 werd de zelfstandige H. Joseph-parochie gesticht.  De eerste plannen voor een
zelfstandige parochie met eigen kerk in Beuningen dateren van 1925. Pas in 1949 werden deze met de inwijding
van  de  Onze Lieve  Vrouwe  van  Altijd  Durende  Bijstand-kerk  gerealiseerd,  na  de  nodige  strubbelingen  en
diplomatie overigens. Pastoor Bolscher en zijn parochie hadden hun eigen kerk.

Legeroefening in Duitsland, Nederlandse troepen passeren de grens bij Denekamp.

Napoleonsweg 

In  1810 heeft  de  Franse  keizer  Napoleon in  Nederland  brede  wegen  laten  ontwerpen  in  rechte  lijnen,  van
kerktoren tot kerktoren. Eén van die wegen was die van Oldenzaal naar Nordhorn. In 1830 was de macadamweg,
een weg van gestampt steengruis en zand, van Deventer tot Denekamp gereed; in 1837 tot Nordhorn. Denekamp
werd een halte in de internationale postkoetsverbinding Amsterdam/Arnhem naar  Hamburg.  In  De Lutte  en
Ootmarsum verdwenen de haltes. In de woning van de Denekampse winkelier Willem Bonke op het Kerkplein
(achterzijde kerk) werd een postdistributiekantoor geopend. Elke werkdag was er een postrit met paard en wagen
van Oldenzaal naar Nordhorn en terug. Passagiers konden onderweg in- en uitstappen. Voor de aanleg en het
onderhoud van de nieuwe weg moesten de weggebruikers  tot  1900 geld  betalen bij  de tollen in Beuningen
(Tolbult) en in Noord Deurningen. Mensen die niet konden of wilden, volgden nog de eeuwenoude trajecten.
Bijvoorbeeld  de  ruige  heidewegen  door  het  Rodervelt  naar  Oldenzaal;  vanaf  Denekamp  een  moeizame
wandeling van 2,5 uur. Tot rond 1910 bleef de wegverbinding met Almelo slecht. De losse grindlaag op het
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wegdeel  Ootmarsum-Tilligte-Denekamp  en  regelmatige  overstromingen  rond  Tilligte  zorgden  voor  vele
problemen.

In 1830 wilde burgemeester Roessingh Udink, door de aanleg van een kanaal naar Almelo, Denekamp verder
ontsluiten. Koning Willem I (1813-1840) moedigde kanalenaanleg ten bate van de handel en de opkomende
industrie aan. Meer dan 40 jaar werd er tevergeefs gesproken over kanalen in Twente en een verbinding met
Duitse  waterwegen.  Na  de  Duitse  eenwording  (1870)  moest  er  een  internationaal  handelskanaal  Twente-
Duitsland komen. Het kanaal Almelo-Nordhorn (gegraven tussen 1884 en 1889) was het eerste deel. Pas in 1904
kwam  er  de  gewenste  aansluiting  met  Duitse  waterwegen.  Rond  1910  voeren  er  per  dag  gemiddeld  vier
passagierstrekschuiten en twee vrachtschepen door het kanaal. Het personenvervoer verdween al snel. Tot 1961
vervoerden vrachtschepen turf, zware bouwmaterialen of kunstmest naar Denekamp. De namen Vos, Keizer en
Smit herinneren nog aan de Denekampse scheepvaart.

Het kanaal kreeg al spoedig een grote concurrent. In 1903 werd de tramlijn Oldenzaal-Denekamp geopend. Er
waren vier passagiersritten per dag. Tussen 1903 en 1920 liep de reistijd terug van 41 naar 23 minuten. Bij
Beuningen  en  in  het  Rodervelt  waren  er  haltes.  De  tramlijn  sloot  in  Oldenzaal  aan  op  het  Nederlandse
spoorwegennet en op de tramlijnen naar Gronau (via Losser) en Enschede. In 1892 was de gemeenteraad van
Denekamp met veel  moeite  met  de aanleg akkoord gegaan.  Groot  was de vrees  voor hoge kosten en voor
verstoring  van  het  rustige  dorpsleven.  Langzaam  aan  werd  de  tramlijn  toch  populair  en  winstgevend.
Denekampers  konden gaan  werken  in  de  (textiel)industrie  in  Oldenzaal,  Gronau  of  Losser.  Ook namen de
economische  activiteiten  in  en  om  Denekamp  flink  toe.  Zo  gingen  zuivelproducten  en  andere
landbouwproducten per spoor naar markten en winkels verder weg. Massa's steenkool werden aangevoerd en
vanuit Denekamp over Noordoost Twente verspreid.

Vanaf  1925 kwamen er  concurrenten voor de tram: de vrachtwagen en de autobus.  De ONOG (Oldenzaal-
Nordhorn-Oldenzaal-Gronau) en later ook de TET (Twentsche Electrische Tramweg Maatschappij) onderhielden
regelmatige  busdiensten  tussen  Gronau/Enschede  en  Nordhorn.  Denekampse  busondernemers  (Snoeijink,
Mensink,  Damhuis  en  Thijssen) zorgden voor het  vervoer  tussen station Denekamp en  Nordhorn.  Door de
economische crisis namen vanaf 1930 de traminkomsten verder af. In 1936 stopte het passagiersvervoer. In 1942
lieten de Duitse bezetters de spoorbaan demonteren.

Geleidelijk werden meer verbindingswegen verhard. Langs lokale zandwegen kwam een verharde strook voor
fietsers en voetgangers.  Het aantal  fietsers op weg naar  hun werk of voor recreatie  groeide snel.  Het aantal
autobezitters in de gemeente Denekamp bleef tot circa 1965 laag, daarna kwam er een snelle toename.

Na 1945 werd de weg Oldenzaal-Nordhorn onderdeel van de Scandinavië-route. Tussen 1952 en 1956 steeg het
aantal  vrachtwagens van 6.000 tot 22.000. In 1956 passeerden 1.450.000 mensen de grenspost  Rammelbeek
(Noord Deurningen). Het wegverkeer perste zich tot 1970 door de bochtige straten van Denekamp. Vanaf 1970
werd het intense verkeer lijnrecht door het daarvoor deels afgebroken centrum geleid . In 2004 kwam hier een
einde aan, dankzij de aanleg van de randweg om Denekamp, met de toepasselijke naam Scandinavië-route.

Burgemeester Hendrik Warnaars

In 1818 werd het Koninkrijk Nederland opgedeeld in gemeentes met een burgemeester aan het hoofd. De 24-
jarige Warnaars werd in 1839 tot burgemeester van Denekamp benoemd. Hij werd onder meer belast met de
volkstelling van 1839-1840 in de gemeente.  In  Denekamp, Lattrop, Breklenkamp, Tilligte,  Oud Ootmarsum,
Nutter en Agelo bezocht hij te voet 811 gezinnen en telde 4.068 inwoners.

Burgemeesters  moesten  de  wetten  en  regels  invoeren  die  van  Nederland  een  eenheidsstaat  zouden  maken.
Hendrik Warnaars  was de derde burgemeester.  Hieronymus Pennink (1819-1827) en de heer van Singraven
Johannes  Theunis  Roessingh  Udink  (1830-1839)  gingen  hem  voor.  Ze  waren  burgemeester  en
gemeentesecretaris tegelijk. Roessingh Udink en Warnaars betaalden een klerk uit eigen zak. Voor Warnaars, de
eerste  voltijd-burgemeester,  was  er  geen  burgemeesterswoning.  Een  aantal  jaren  woonde  en  werkte  hij  in
Dinkellust, gelegen aan de Dinkel op Lossers grondgebied. De burgemeester was belast met het handhaven van
de openbare orde en veiligheid. Enkele laaggeschoolde veldwachters hielpen hierbij. Bij een arrestatie verrichtte
de burgemeester zelf de eerste verhoren. Het toezicht op het onderwijs bezorgde Warnaars kopzorgen. Bijna
jaarlijks stond de schoolopziener met klachten bij hem op de stoep. De gemeenteraad, gekozen uit en door een
kleine  groep  welgestelden,  moest  het  beleid  van  de  burgemeester  goedkeuren.  In  de  praktijk  trad  de
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burgemeester  eigenmachtig  op.  Dit  leidde  tot  een  langdurige  machtstrijd  tussen  Warnaars  en  wethouder
Roessingh Udink (zoon van Warnaars voorganger). In 1878 trad Warnaars na een ambtsperiode van bijna 40 jaar
af.

Gerrit Willem Hoogklimmer was van 1878 tot 1923 burgemeester. Hij gaf het ambt aanzien. Op eigen kosten liet
hij  aan  de  Oldenzaalsestraat  de  indrukwekkende  "Villa  Hoogklimmer"  bouwen.  Bij  zijn  huwelijk  (1884)
organiseerde  hij  een  volksfeest  waarbij  hij  als  "vader  van  de  burgers"  massaal  werd  toegezongen.  Dit
"toezingen"  werd  een  terugkerend  gebruik.  Het  onderwijs,  de  gezondheidszorg,  de  bijna  jaarlijkse
overstromingen en het vreemdelingenverkeer vroegen steeds meer aandacht. De twee wethouders hadden weinig
tijd, ze waren ook boer. Tegen de bezwaren van de gemeenteraad in moedigde Hoogklimmer modernisering aan,
onder  andere  de  tram  en  elektrificatie. Hoogklimmer  loodste  Denekamp  door  de  oorlogsjaren  1914-1918.
Denekamp was militair gebied. Vele inwoners konden niet meer in Duitsland werken. De burgemeester vond
tijdelijk  vervangend  werk.  Tot  circa  1900  onderhield  de  protestant  Hoogklimmer  goede  relaties  met  alle
geloofsgroepen. Kleine incidenten als het toestaan van een kermis op Allerzielen (2 november) voedden een
machtsstrijd  tussen  de  katholieke  pastoor  en  de  burgemeester.  Wat  zat  erachter?  Na  een  eeuwenlange
achterstelling eisten katholieken in Nederland meer zeggenschap. Zo ook in de gemeente Denekamp, waar 86%
van  de  bevolking  katholiek  was.  De  invoering  van  algemeen  kiesrecht  (1917)  leidde  tot  een  politieke
machtverschuiving. De katholieke meerderheid in de raad vond het tijd dat Hoogklimmer opstapte.

Zijn opvolger werd de 29-jarige katholiek Jan Wynia. Door een welwillend en rechtvaardig optreden wist hij
veel inwoners voor zich te winnen. Er was een groeiend woningtekort, onder meer door de komst van Drenten en
Friezen die in de Nordhornse textielindustrie werkten. Wynia zorgde voor woningen nabij de grens; zo ontstond
het kerkdorp Noord Deurningen. De textielfabrikant Dütting kreeg toestemming nabij Denekamp 22 woningen
voor zijn arbeiders te bouwen (nu Düttingstraat). In 1928 werkten ongeveer 1.900 inwoners van de gemeente in
Nordhorn of in de veengebieden rond de grens. Door de economische wereldcrisis (1929) raakte 85% dit werk
kwijt. Door de goede contacten van Wynia met Den Haag kwam er tijdelijk "vervangend" werk, bijvoorbeeld
wegenonderhoud  of  ontginningen  nabij  Vriezenveen.  Wynia  zorgde  voor  een  ziekenhuisje  en  een
vuilophaaldienst.  Schoon  water  via  een  waterleidingnet  was  ook  dringend  gewenst,  maar  behoudzuchtige
inwoners vreesden hoge kosten. Denekamp werd pas in 1951 op de waterleiding aangesloten. De boeren boden
succesvol verzet tegen de komst van een regionaal waterschap, dat de wateroverlast moest aanpakken. Ze wilden
geen mensen van buiten die regels zouden maken en belastingen heffen. In 1934 stierf Wynia bij een auto-
ongeluk.  Joseph Louis  Charles  van der  Heijden volgde  hem op en zette zijn beleid voort.  Er kwam er  een
moderne riolering en zuiveringsinstallatie. Na de Duitse inval in 1940 stond Van der Heijden er alleen voor, de
Duitsers ontbonden de gemeenteraad. In 1942 werd hij uit zijn functie gezet  en vervangen door de beruchte
NSB-burgemeester Jan Eekhof.

De naoorlogse  jaren  waren  zeer  moeilijk.  Aan alles  was een  tekort.  Samen met  de gemeenteraad  zocht  de
teruggekeerde Van der Heijden naar (nood)oplossingen. Bij zijn vertrek in 1951 liet hij uitgewerkte plannen voor
nieuwe woonwijken en uitbreiding van de werkgelegenheid achter. Na 1950 traden gekozen wethouders op de
voorgrond. Het viel op dat voor de eerste keer een van de wethouders, Bets Zengerink, niet uit agrarische kring
kwam. Het tijdperk van overheersende burgemeesters was voorbij.

De verdeling van de marke

Een van de oudste bestuursvormen in Twente was de marke.  Met de verdeling van de gemeenschappelijke
markegronden (veelal woeste onbebouwde grond), midden negentiende eeuw, kwam er een einde aan deze vorm
van besturen. Het instituut marke werd door de Saksen naar deze streek overgebracht. Het woord marke komt
van  "marca"  en  betekent  grens.  De  grens  van  de  marke  werd  door  water,  ontoegankelijk  terrein  of  door
zogenaamde  "laakstenen"  aangegeven.  In  het  begin  van  de  negentiende  eeuw  waren  de  meeste
bestuurshandelingen  al  overgenomen  door  de  nieuw  ingestelde  gemeenten.  In  de  toenmalige  gemeente
Denekamp waren er de marken Denekamp, Noord Deurningen, Nutter, Oud Ootmarsum, Breklenkamp, Groot en
Klein  Agelo  en  de  tweedelige  marke  Lattrop  en  Tilligte.  Aan  het  hoofd  van  een  marke  stond
een markerichter met  zijn assessoren,  als  toegevoegde  medebestuurders.  Eigenaren  van  de  marke  hadden
"gewaarde" erven. Een "waar" was een recht in de marke op de gemeenschappelijke markegronden. Eigenaren
van  deze  gewaarde  erven  heetten eigengeërfden als  zij  het  erf  zelf  bewerkten,  of goedsheren als  zij  het  erf
verpachtten.
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Jaarlijks werd er een "holting" of vergadering gehouden. Het woord holting is afgeleid van "holt", hout, dat één
van de  belangrijkste  bezittingen  van  de  marke  was.  De notulen  van  de  holting werden  bijgehouden  in  het
markeboek. De holting begon 's morgens om 9 uur bij rijzende zon op een vaste plaats in de marke. Tijdens de
holting  werden  de  verantwoordelijke  "gezworenen"  (bij  eed  benoemde  personen)  gehoord  over  eventueel
misbruik van de gemeenschappelijke markegronden, zoals: het onbevoegd hout hakken, het vergroten van het
erf, het verkrijgen van grond ("toeslagen"), het timmeren van huizen, het zogenaamde "gebouwt", het steken van
turf of wel het "schadden", het laten grazen van vee, de "uitdrift", en het voeren van eikels aan varkens, het
"akeren".  Werden  deze  feiten  schuldig,  "wroegbaar",  bevonden,  dan  waren  de  overtreders  "breukvellig"
(boeteschuldig) en moesten zij een geldbedrag storten in de markekas. Naast de controle door de gezworenen op
overtredingen  in  de  marke  was  het  markebestuur  ook verantwoordelijk  voor  het  onderhoud  van  wegen  en
bruggen.  De  bevindingen  werden  door  een  schrijver  in  het  markeboek  genoteerd  en  ondertekend  door  de
goedsheren en eigengeërfden. Dat er tijdens de holting goed gefeest werd, moge blijken tijdens een holting van 4
oktober 1708 gehouden bij Gerrit Cuiper in Noord Deurningen, waar voor f 10,‒ wijn, 6 kippen, 2 schinken, een
ton bier,  in totaal  voor f 38‒ en 7 stuivers werd genuttigd.  Naast  de goedsheren, pachters en eigengeërfden
woonden in de marke nog bijzitters, brinkzitters en kotters; alle drie veelal kleine boeren, die als niet-gewaarden
veel minder recht hadden op gebruik van de woeste grond.

In de Bataafs-Franse tijd kwam er steeds meer kritiek op het systeem van de marken. Het collectieve grondbezit
zou innovaties en productieverhoging binnen de landbouw in de weg staan. In 1810 verordonneerde koning
Lodewijk Napoleon de verdeling van de markegronden, maar de definitieve regeling betreffende de verdeling
van de gemeenschappelijke gronden kwam door de Markenwet van 1886 pas tot stand. De meeste marken waren
echter al verdeeld in de periode van 1837 tot 1850. De verdeling vond hoofdzakelijk plaats onder de gewaarde
erven,  terwijl  er  een  klein  gedeelte  naar  de  rest  van  de  bevolking  ging.
De verdeling van de woeste gronden en de ontbinding van de marke verliepen niet altijd vlekkeloos. De marke
Denekamp,  bestaande  uit  de  buurschap  en  het  dorp,  startte  in  1815.  In  de  holting  waren  er  zoveel
meningsverschillen, dat meerdere boeren kwaad uit de vergadering wegliepen. In 1837 werd men het eens en
konden landmeters aan het werk. Het duurde nog tot 1845 voordat men tot de verdeling kon overgaan. De marke
Denekamp had 628 ha woeste grond, die onder 182 leden moest worden verdeeld. Huis Singraven kreeg als
grootgrondbezitter 103 ha toebedeeld. Huis Bögelscamp en de Nederlands Hervormde kerk kregen elk 36 ha. De
erven Elferman, Otman en Remerman zagen hun grond vergroot met respectievelijk 31, 17 en 11 a. De rest van
de 386 ha werd onder de andere  176 leden verdeeld,  terwijl  acht hectare werd verkocht  om de kosten van
landmeting, verdeling en andere zaken te betalen.

Toch bleven sommige marken nog lang bestaan, terwijl hier en daar nog stukjes onverdeelde markegrond bleven
liggen, zoals in Noord Deurningen achter het "Zunnehoes" aan de Lattropperstraat. Ook in Breklenkamp ligt
achter de voormalige school nog een stukje onverdeelde markegrond. Deze marke is formeel nooit opgeheven.

Textiel 

Aan het  begin  van de negentiende  eeuw was landbouw voor veel  mensen in  Twente  het  hoofdmiddel  van
bestaan. Door de bevolkingsgroei  was er een overschot aan boerenarbeiders.  Het aantal ambachtslieden nam
daardoor flink toe, met name spinners en wevers.

Vóór 1800 werd in boerderijen en huizen al gesponnen en geweven. Voor boeren was het een noodzakelijke
aanvulling  van  het  inkomen.  In  1795  kende  Denekamp  tweeenvijftig  thuisweversgezinnen,  waarvan  een
twaalftal in het dorp zelf en de overige in de buurschappen. Het aantal van negentien in Noord Deurningen valt
hierbij op. Eeuwenlang werd er alleen linnen geweven. Om een doek te weven spande men een aantal garens
parallel  van  voor  naar  achteren  op  het  weefgetouw,  de  zogenaamde ketting-  of scheringgarens.  Vervolgens
werden één voor één andere garens vanaf de zijkant, tussen de scheringgarens door "gevlochten". Deze draden
heten de inslaggarens. De garens werden uit zelf verbouwde vlas gesponnen. In de achttiende eeuw deed de
grondstof  katoen  haar  intrede.  Net  als  elders  in  Twente  leverden fabriqueurs,  opererend  als  handelaar  en
opdrachtgever, aan de wevers katoenen garens. Populair werd het weven van bombazijn, een half katoenen, half
linnen weefsel dat ook voor de gewone man betaalbaar was. Na 1800 werd, met geïmporteerde zuivere katoen,
steeds meer calicots, een fijne katoenen stof, geweven.
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Vanaf  1830  werd  er  meer  geweven  in  lokaaltjes  of  schuren,  de  latere  handweeffabriekjes.  De  Engelsman
Thomas Ainsworth introduceerde in Twente de schiet- of snelspoel, waarbij de inslaggarens gemakkelijker van
opzij door de ketting- of scheringgarens konden worden ingebracht. De spinners hadden steeds meer moeite het
tempo van de wevers bij te benen. In Nederland nam de vraag naar textiel uit Twente toe. Door de afscheiding
van België kwam de aanvoer van textiel uit dit productiegebied stil te liggen. Gelijktijdig vroeg de door koning
Willem  I  opgerichte  Nederlandse  Handel  Maatschappij  (NHM)  steeds  meer  textiel  voor  de  uitvoer  naar
Nederlands-Indië.

In Denekamp kwamen vier weeffabriekjes tot stand. Willem Bonke en Lambertus Westrik richtten een fabriekje
op de Brink op en Albertus Keizer en Raphaël Hedeman een fabriekje nabij de Sint Nicolaaskerk. Later sloten
zich daar ook Heiman Menko en Gerrit Keijzers uit Kampen bij aan. In Lattrop hadden de gebroeders Keukeler,
met landbouw als hoofdbestaan, in dezelfde tijd zesentwintig weefgetouwen. Vierhonderd mensen verdienden
omstreeks 1850 hun brood in de textiel. De meesten ervan weefden bij voorkeur thuis. Burgemeester Hendrik
Warnaars, die optrad als fabriqueur, profiteerde hiervan: hij kocht calicots bij thuiswevers op en verkocht deze
met winst door. Een onderdeel van de textielindustrie was ook het verven en kleuren. Bij de Dinkelbrug aan de
weg naar Oldenzaal, op de plek waar later hotel Dinkeloord zou verschijnen, werd in 1852 een ververij voor
garens opgericht.

Rond 1850 deden in Almelo, Enschede en Oldenzaal stoommachines in grote fabrieksgebouwen intrede. Eerst in
de stoomspinnerijen en kort daarna ook in de stoomweverijen. Van deze technologische vernieuwing werd in
Denekamp geen gebruik gemaakt. Het aantal handwevers nam hier verder toe, met 500 tot 600 textielwerkers in
1867, onder wie een flink aantal kinderen. Maar ze verloren de strijd met de fabrieken. De handwevers verweten
de Nederlands Handel Maatschappij (NHM) te weinig hulp. Dat was begrijpelijk, maar onjuist. De NHM raakte
na 1870 haar alleenrecht textiel naar Indië te exporteren kwijt. De Denekampse fabriekjes waren gedwongen de
deuren te sluiten. Omstreeks 1870 heeft  Johannes Keizer jr.,  kleinkind van de oprichter, noodgedwongen de
weverij  omgebouwd tot  vleesfabriek.  Hierin  werd  "de  slacht"  van  de  boeren  verwerkt  tot  worst  en  andere
vleesproducten. Belangrijk exportland was, net als eerder de textiel, Nederlands-Indië! De calicotweverij van
Keizer  stond  tegenover  hun  woonhuis,  nu  Huize  Keizer.  Het  is  het  laatst  zichtbare  bewijs  van  de
textielnijverheid  in  Denekamp.
Rond 1900 had de textielindustrie zich in Nordhorn enorm ontwikkeld en trok veel Denekampers aan.
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De textiel is in de negentiende eeuw te lang "ambachtelijk gebleven", maar het betekende niet dat het ambacht
verdween.  Smederijen,  timmerwerkplaatsen  en  klompenmakerijen  waren  er  volop.  Metselaars,  houtdraaiers,
schilders,  loodgieters,  molenbouwers  en  anderen  completeerden  de  verscheidenheid  in  beroepen.  Ambacht,
onderwijs,  handel, grensactiviteiten,  overheid,  dienstensector en agrarische sector boden werkgelegenheid.  In
1907  startte  de  Nordhornse  kartonnagefabriek  Gebr.  Linde  met  een  dependance  ("Deuskesfebriek")  in
Denekamp. Kleinere bedrijfjes volgden. Ook confectiebedrijven schoten als paddenstoelen uit de grond, maar
waren  geen  al  te lang leven beschoren.  In  de jaren zestig werd het  industrieterrein "Kloppendijk"  geopend,
gevolgd door bedrijventerrein "Sombeek". De onderwijsmogelijkheden na de oorlog droegen bij aan de enorme
groei aan kwaliteit en gevarieerdheid van de werkgelegenheid.

Oorlogsslachtoffers 

Op 10 mei, de vrijdag vóór Pinksteren, om 03.55 uur in de nacht, viel Duitsland Nederland binnen. Langs de
IJssel en de Maas en op andere plaatsen was het Nederlandse leger in stelling om de vijand tegen te houden.
Hetzelfde gold voor diverse vliegvelden. Nederland was in oorlog. Al op de eerste dag sneuvelden, bij gevechten
met  Duitse  luchtlandingstroepen  in  de  omgeving  van  Den  Haag,  Gerhard  Brunninkhuis  uit  Tilligte,  Willy
Snoeijink uit Denekamp en Bertus Johannink uit Noord Deurningen. Toen op 14 mei Nederland zich overgaf,
bleken nog zeven Denekampers tot de eerste oorlogsslachtoffers te behoren: Albertus Blokhuis uit Lattrop, Johan
Pierik uit Tilligte,  Geert  Keizer uit Noord Deurningen,  Johan Wigger uit Lattrop en de Beuningers Hendrik
Hassink, Hendrik Grunder en Johan Veldscholten. De laatste vijf sneuvelden allemaal op de Grebbeberg. Het
oorlogsgeweld had voor Denekamp in de eerste 4 dagen van de oorlog fors toegeslagen. Al vrij snel ervoer
Noord Deurningen het geweld van de oorlog ook nog op een andere manier. In maart 1941 verongelukte een
Engelse bommenwerper aan de Epmanweg, waarbij vier Britse bemanningsleden direct de dood vonden en een
vijfde enkele weken later in gevangenschap stierf.

Dorpen en steden aan de Duitse grens hebben van oudsher veel contact met de Duitse bevolking. Familierelaties
zijn er over en weer. Vooral ook de mogelijkheden tot werk aan de overkant van de grens beïnvloedt de relatie.
Dat was ook in de oorlog zo. Daardoor kon niet door iedereen antipathie worden opgebracht voor de bezetter.
Het politieke klimaat was moeilijk en verzet tegenover die bezetter was in Denekamp, met een fanatieke foute
burgemeester, levensgevaarlijk. Maar verzet was er in Denekamp ook. Er liep een vluchtroute over Denekamps
grondgebied naar Engeland, waarbij de familie Bekker in de Knik het contactadres was. Johan Veldhuis, Johan
Aveskamp en Frans Weustink vormden met enkele tientallen anderen de verzetsgroep. Commandant was Piet
Goorhuis.  Bonkaarten,  persoonsbewijzen  en  onderduikadressen  vergaren  en  het  verspreiden  van  illegale
berichten waren activiteiten van de groep. Het doorseinen van activiteiten op vliegveld Klausheide en elders was
nog  gevaarlijker,  evenals  de  wapendroppings  in  1944  aan  het  kanaal  in  Tilligte  bij  boerderij  Mollink.  De
afgeworpen wapens werden daarna in Beuningen ondergebracht.

In  het  herdenkingscentrum  Yad  Vashem  in  Jeruzalem  bevindt  zich  de  Vallei  van  de  verdwenen  Joodse
Gemeenschappen. In hoge rotsen zijn de namen gebeiteld van steden en dorpen waar meer dan vijftig joden aan
de Holocaust ten onder gingen. Ook de naam "Denekamp" staat in zo'n rotspartij gegrift. In mei 1941 werd het
interieur  van  de  synagoge  aan  de  Vledderstraat  vernield.  Nadat  in  september  1941 de  eerste  Joden  waren
afgevoerd, gingen november 1942 de laatste dertig, via gebouw Irene, collectief op transport naar Westerbork . In
Denekamp overleefden twee Joden, de broers Benno en Jacob Elkus, door onder te duiken de oorlog.

Op de ochtend van Tweede Paasdag,  2  april  1945, werd Denekamp bevrijd.  Een lange  colonne geallieerde
voertuigen  trok  via  de  Oldenzaalsestraat,  Grotestraat  en  Nordhornsestraat  (nu  Vledderstraat)  door  het  dorp
richting Nordhorn. Maar voor de grens werd bereikt, blies de bezetter de brug over het kanaal Almelo-Nordhorn
op. De route werd omgelegd vanaf Grotestraat, via Brinkstraat en Lattropperstraat naar Noord Deurningen. De
vreugde was  ongekend,  het  dorp werd  rood-wit-blauw en oranje  gekleurd  en er  werden  feesten  gevierd  en
bevrijdingsoptochten gehouden tot diep in de zomer.
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Ter herdenking aan de gedeporteerde joden

Na  de  oorlog  verschenen  de  oorlogs-  en  herdenkingsmonumenten.  Denekamp  kreeg  in  1994  een
vrijheidsmonument,  onthult  door  Prins  Bernard.  Een  lijst  met  89  namen geeft  de  oorlogsslachtoffers  in  de
periode van 1940 tot 1950 weer. Inmiddels blijken er meer slachtoffers te zijn. Verreweg de meesten kwamen
om tengevolge van de Tweede Wereldoorlog,  en enkelen in Indïe.  Behalve vier Britse vliegers  waren allen
inwoners van Denekamp of de kerkdorpen. Onder hen 53 leden van de Joodse gemeenschap. Specifieke Joodse
monumenten werden geplaatst  op de plek waar ooit  de synagoge stond en bij  gebouw Irene op het nieuwe
Nicolaasplein. Tilligte en Lattrop kregen hun oorlogsmonumenten met de namen van hun gevallen dorpsgenoten.
In Tilligte, herinnert op de kanaaloever een monument aan de wapendroppings uit 1944. In Noord Deurningen
staat een monument in het Bonkenbroek voor de omgekomen bemanningsleden van een Engelse bommenwerper
die hier in maart 1941 verongelukte. Jaarlijks worden in Denekamp en de kerkdorpen herdenkingen gehouden,
waarbij de jeugd actief wordt betrokken.

Hugo van den Denekamp

In  het  begin  van  de  twintigste  eeuw  heeft  Denekamp  veel  evenementen  gekend.  Openluchtspelen  in  het
Sterrebos en optochten in het dorp kwamen regelmatig voor. Vooral de openluchtuitvoeringen, zoals Adam in
Ballingschap, Mariken  van  Nieumeghen en Slag  bij  Waterloo sloegen  aan.  Deze  spektakelstukken  aan  de
boorden van de Dinkel inspireerden de Denekampers om in 1931 voor het eerst "Hugo van den Denekamp" op te
voeren in de Zandkuil. Een Twents tafereel uit ongeveer 1345, de tijd van het veemrecht, destijds een soort
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geheime volksrechtbank. Het spel is gebaseerd op een sage. De schrijver Pieter Hendrik Schröder wist deze sage
te bewerken tot een openluchtspel. Het stuk dat opgevoerd werd door Amsterdamse beroepsacteurs was een
groot succes. In de jaren 1947 en 2000 werd het opnieuw geënsceneerd in de Zandkuil en de Knik, maar nu met
Denekampse toneelspelers.

Rond 1900 begon het culturele leven in Denekamp aan een opmars. De eerste aanzet hiertoe werd gegeven in
1890 door jongelingvereniging  Concordia  Inter  Nos.  Zij  legde  zich hoofdzakelijk  toe op het  uitvoeren  van
toneelstukken.  Uit  die  vereniging  werd  in  1898  de  dorpsfanfare,  thans  Harmonie  de  Eendracht,  opgericht.
Denekamp ging met feestelijke fanfaremuziek, toneel en koorzang de twintigste eeuw in. Nieuwe verenigingen
werden opgericht, zoals toneelgroep Klaver in Denekamp en Durido in Lattrop, de muziekvereniging Amicitia te
Tilligte,  diverse  blaaskapellen  in  Denekamp  en  omliggende  dorpen.  Vooral  amateurs,  in  drumbands,
harmonieorkesten,  toneelverenigingen,  zangkoren,  dansgroepen,  rock-  en popbands,  dialectavonden en lichte
muziek vormden een belangrijk deel van de cultuur. Die amateurverenigingen mochten zich verheugen in een
warme belangstelling.

Op  het  gebied  van  lichte  muziek  was  zangeres  Marga  Bult  de  bekendste  vertegenwoordiger.  Zij  verwierf
nationale  en  internationale  bekendheid  met  de  groep  Babe  en  vertegenwoordigde  Nederland  in  1987  als
solozangeres onder de artiestennaam Marcha op het Eurovisiesongfestival. Eind jaren vijftig van de vorige eeuw
werd de bioscoop Astoria geopend. Na de komst van de televisie werd na verloop van tijd de bioscoop gesloten
en verbouwd tot disco De Kul. De plek waar de bakermat lag van de carnavalsverenigingen, met Johan Olde
Dubbelink als belangrijkste initiatiefnemer.

In de jaren vijftig van de twintigste eeuw verdween de Twentse klederdracht. De knipmuts en boerenkiel gingen
in de kast. Om het eigene nog te bewaren hebben dansgroepen zoals De Mölndansers en de Dinkeldaansers zich
ontfermd over Twentse kostuums en dansen op folkloristische avonden. In 1975 werd onder supervisie van
Sybrand Siemerink de Stichting Culturele Manifestaties Denekamp (SMCD) opgericht. Diverse evenementen
werden  door  het  SMCD  georganiseerd,  zoals  Tiroler  weekenden,  Schoapsscheerdersfeesten  en  "700  jaar
Denekamp", waar duizenden bezoekers op afkwamen.

Denekamp en kerkdorpen hebben vele koren, waarvan de kerkkoren in de diverse parochies een belangrijke rol
spelen.  Naast  kerkkoren  zijn  er  ook  themakoren,  zoals  Vivace  te  Denekamp,  Vivente  te  Tilligte  en  een
Themakoor in Lattrop. De protestantse gemeenschap kende zangverenigingen Looft den Heer en Kunst Door
Oefening  (KDO).  Nieuwe  koren  werden  Cantorij  en  Con  Amore.  Het  Denekamps  Mannenkoor  zag  het
levenslicht in 1962. Een speciaal succesnummer van het koor was de jaarlijkse revue "Hup dao gow wer hen".
Herman  Dissel,  dirigent  van  het  dames-  en  herenkoor  van  de  St.  Nicolaaskerk,  heeft  een  achttal  missen
gecomponeerd  waaronder Heilige  Nicolaas, Missa  Deo  Gratias, Missa  Lumen  Christi en  andere.  Nardy
Goorhuis-ter Elst is oprichter en dirigent van vrouwenkoor Cantabile en Orfeo. Beide koren treden regelmatig op
met  kwalitatief  hoogwaardige  klassieke  uitvoeringen.  Sinds  1999  is  zij  ook  dirigent  van  het  Plechelmus-
Antoniuskoor te Oldenzaal. Guus Goorhuis was als 12-jarige al actief in de klassieke muziek. Eerst als organist
te Denekamp en later  als vaste organist  aan de Plechelmusbasiliek te Oldenzaal.  Zijn  grote passie voor het
Gregoriaans heeft  hem aangezet  de middeleeuwse gezangen,  die op het  jaarlijks Plechelmusfeest  in de kerk
werden gezongen sinds 1954, te reconstrueren uit dertiende eeuwse muziekhandschriften.

Huize Keizer wordt sinds 1974 beheerd door de Culturele Raad Denekamp. Deze is onderverdeeld in diverse
werkgroepen,  waarvan de werkgroep Muziek klassieke concerten verzorgt  op prachtige authentieke locaties,
zoals Koetshuis Singraven, Sint Nicolaaskerk, Huis Breklenkamp en op particulier initiatief het Aurolustheater te
Breklenkamp.

Raadhuis

Een prachtig gebouw, waarop het oog met welgevallen rust, en dat voortaan een sieraad van ons dorp mag
heeten, is verrezen, dat naast het uiterlijk schoon zal voorzien in de sedert jaren gevoelde behoefte aan meerdere
ruimte." Deze woorden sprak burgemeester  Hoogklimmer op 16 maart  1921 bij  de opening van het  nieuwe
raadhuis van de gemeente Denekamp. Het door architect Karel Croonen ontworpen gebouw was verrezen op de
plek aan de Grotestraat, waar 38 jaar eerder het eerste "gemeentebureau" in gebruik was genomen. Tot die tijd
was het  behoorlijk behelpen geweest  voor Hoogklimmer en zijn voorgangers  Pennink, Roessingh Udink en
Warnaars,  die veelal  thuis hun beroep uitoefenden.  De gemeente Denekamp was in 1818 afgesplitst  van de
gemeente Ootmarsum. Bij het ontstaan van de gemeenten in 1811 waren de grenzen van het oude richterambt
Ootmarsum aangehouden, maar 7 jaar later werd deze eenheid opgedeeld in een stads- en plattelandsgemeente.
Ootmarsum werd voortaan door de gemeente Denekamp omgeven.
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Men beschikte niet over een gemeentehuis in de nieuwe gemeente Denekamp. De secretarie van de gemeente
was  ondergebracht  in  de  woonhuizen  van  de  voorgangers  van  Hoogklimmer  en  voor  vergaderingen,
trouwplechtigheden en verkiezingen werd uitgeweken naar een ruimte in hotel Veldman. "Was het wonder dat ik
van stond af aan omzag naar een beter en waardig onderkomen?", aldus burgemeester Hoogklimmer in zijn
openingstoespraak. En het was een zaak van lange adem geweest. Al in 1881 had de raad besloten tot de bouw
van een nieuw gemeentehuis. Het gemeentebureau dat 2 jaar later in gebruik werd genomen was in feite een
woonhuis, gelegen tussen de Hervormde Kerk en het logement De Zwaan, dat was omgebouwd tot werkplek
voor Hoogklimmer en de ambtenaren. Al snel voldeed dit pand niet meer en werd het gesloopt om plaats te
maken  voor  het  in  neoclassicistische  stijl  gebouwde  Raadhuis.  Van  hieruit  konden  Hoogklimmer  en  zijn
opvolgers Wynia en Van der Heijden hun werk in "waardige" stijl verrichten.

Burgemeester Van der Heijden, die door de bezetter in 1942 uit zijn functie was gezet, keerde in 1945 weer terug
in het raadhuis. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog groeide het ambtelijk apparaat gestaag. De colleges
onder leiding van burgemeesters Van der Heyden van Doornenburg en Norbart kregen steeds meer ambtenaren
om zich heen in de snel krapper wordende huisvesting. Noodgebouwen werden geplaatst, maar dit bood maar
een tijdelijke oplossing. Eind jaren zeventig werd besloten tot de bouw van een nieuw gemeentehuis, in de tuin
van het oude raadhuis. Het door de Enschedese architect Sluijmer ontworpen gebouw werd in 1980 officieel in
gebruik  genomen.  In  de  gevel  van  het  gemeentehuis  is  een  fraaie  wapensteen  gemetseld.  Elk  gezin  in  de
gemeente Denekamp ontving bij die gelegenheid een door de Stichting Heemkunde Denekamp samengesteld
fotoboek met als titel Van Raadhuis tot Gemeentehuis. Het gebouw, met de hoofdingang aan de burgemeester
Hoogklimmerstraat,  zag burgemeester Norbart  gaan en Willeme komen. De gedenksteen in de hal  voor alle
slachtoffers van oorlog en geweld was, vóór de komst van het Vrijheidsmonument, het jaarlijkse eindpunt van de
Dodenherdenking op 4 mei.

Op 1 januari 2001 kwam er na de gemeentelijke herindeling een einde aan de zelfstandige gemeente Denekamp.
Na 183 jaar ging Denekamp, met Ootmarsum en Weerselo, op in de nieuwe fusiegemeente Dinkelland. Hiervoor
moesten  de  ambtelijke  apparaten  van  de  drie  gemeenten  worden  samengevoegd  en  bleek  er  een  nieuw
gemeentehuis nodig te zijn. Het architectenduo Leferink en Morsink ontwierp het derde gemeentehuis aan het
Nicolaasplein, dat in 2007 in gebruik werd genomen. De burgemeesters Willeme en Cazemier konden over een
multifunctioneel gebouw beschikken. Het Nicolaasplein was ontstaan na de afsluiting van de doorgaande weg
Oldenzaal-Nordhorn. En aan dit plein staan ze nu: de drie gemeentelijke onderkomens. Ze vormen samen met de
twee Denekamper kerken,  het  parochiecentrum, Huize Keizer  en 't  Heemhoes het  hart  van het  dorp en een
zichtbaar stukje geschiedenis.

Concordia 

Aan  het  eind  van  de  van  negentiende  eeuw  was  de  overgrote  meerderheid  van  de  bevolking  lid  van  een
kerkgenootschap.  De  kerken  probeerden  zich  ook  maatschappelijk  voor  hun  leden  in  te  zetten.
Jongelingverenigingen waren een middel bij uitstek om de jeugd aan zich te binden. Het gebouw Concordia was
een onderkomen voor de rooms-katholieke mannen en jongelingvereniging Concordia Inter  Nos ("Eendracht
Onder Ons"). Deze vereniging, die eind negentiende eeuw was opgericht, wilde het sociale leven ontplooien. Dit
was een initiatief van de rooms-katholieke Kerk. Mannen van achttien jaar en ouder konden lid worden, maar
moesten wel vrijgezel zijn. Bij een huwelijk betekende dit einde lidmaatschap.
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Concordia Inter Nos was eerst ondergebracht in het pand Vledderstraat 1, waar nu Hofland Optiek gevestigd is.
Toen de vroegere eigenaar dit pand opeiste, moesten de jongeren wijken. Ze kregen een tijdelijk onderkomen in
het latere pand van kleermaker Visschedijk aan de Vledderstraat. Op de vergadering van 6 februari 1910 trok
men de conclusie dat de accommodatie niet voldeed, mede omdat het ledental was gestegen van 63 naar 104
personen. Daarom werden pogingen aangewend om nieuwe huisvesting te vinden.

In  mei  1913  waren  Concordia  Inter  Nos  en  het  kerkbestuur  het  eens  geworden  over  de  plannen  van  de
nieuwbouw aan de Wilhelminastraat. Toen dat toch niet doorging, besloot men op 26 oktober 1913 tot aankoop
van grond aan de Lange Voor, ook gunstig gelegen bij het tramstation. Waarschijnlijk werd het gebouw in het
voorjaar van 1915 opgeleverd. In 1926 is er een gedeelte aangebouwd ten behoeve van pijl en boog schieten en
later  kegelen.  Tegenwoordig  is  het  een  café-restaurant.  Diverse  verenigingen  houden  hier  nog  steeds  hun
periodieke bijeenkomsten.

Het gebouw werd multifunctioneel gebruikt. De eerste gebruiker was Concordia Inter Nos en van hieruit is onder
andere  de  fanfare  Concordia,  het  latere  Eendracht,  ontstaan.  Andere  gebruikers  waren  de  kegelclub,  de
duivenvereniging, de bibliotheek, de judoclub, de schietvereniging, de biljartclub en de mandolinevereniging,
maar ook belangenorganisaties zoals de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB), de Katholieke Arbeidersjeugd
(KAJ)  en  de  vakbond  Nederlands  Katholiek  Vakverbond  (NKV).  Er  werden  toneeluitvoeringen  gegeven,
priesterfeesten gehouden en missionarissen toonden hier hun missiefilms. Ook aanbestedingen van bouwwerken
en melkritten van zuivelfabriek de Volharding vonden er plaats. Concordia werd steeds meer een bindmiddel
voor de katholieke bevolking.

In de Eerste Wereldoorlog werd het een onderkomen voor militairen en in de jaren dertig oefenden kort-verband-
dienstplichtigen er.  Van 1940 tot 1945 werd Concordia door de bezetter opgeëist.  Na de oorlog is het zelfs
gebruikt als opvang van terugkerende dwangarbeiders en voormalige gevangenen, maar er werden ook cursussen
gegeven en vergaderingen gehouden. Het was ook een noodonderkomen voor de kleuterschool.

Ook de Nederlands Hervormde gemeenschap streefde natuurlijk een soortgelijke doelstelling na. In 1892 is de
Zondagsschool opgericht. Deze is ongeveer honderd jaar later opgegaan in de Kindernevendienst. In 1919 werd
de christelijke gemengde zangvereniging Looft  den Heer opgericht.  Later kwam er een tweede koor bij, het
Kunst Door Oefening (KDO). Beide koren bestaan niet meer; inmiddels wel de koren Cantorij en Con Amore.
In 1926 kreeg het jeugdwerk een impuls en werd de "Anna"- en de "Daniël en Samuël"-vereniging in het leven
geroepen. De aanwas werd zo omvangrijk dat er een verenigingsgebouw moest komen. In 1933 was gebouw
Irene een feit. Beide jeugdverenigingen zijn opgehouden te bestaan. Tegenwoordig maken ook anderen gebruik
van gebouw Irene.

De kerkdorpen Lattrop, Breklenkamp, Tilligte, Noord Deurningen en Beuningen hadden hun eigen verenigingen.
Vóór de oorlog ontstonden hier de eerste jongelingverenigingen, zoals in Breklenkamp in 1933 de Christelijke
Meisjes  Vereniging  en  in  Tilligte  in  1936 de Jonge Boeren  en Tuinderbond (JBTB) voor jonge  boeren  en
boerinnen.  Omdat Noord Deurningen en Beuningen in die tijd geen kerk hadden, waren zij  aangewezen op
Denekamp. Inmiddels heeft Noord Deurningen met De Mare een modern gemeenschapsgebouw.

De eerste decennia heeft het gebouw Concordia wel aan zijn oorspronkelijke doelstellingen beantwoord, maar de
laatste jaren mag dit worden betwijfeld. De band met de kerk werd losgelaten. Een bindmiddel tussen de mensen
was het  zeker.  Gebouw Irene is dicht  bij  zijn doelstelling gebleven  en is ook nog steeds verweven met de
protestantse kerk. In de buurschappen zijn geen specifieke verenigingsgebouwen ontstaan. Na 2000 kwam er met
het  "Kulturhus"  een  nieuwe  ontwikkeling  op  gang.  Noord  Deurningen  (De  Mare)  en  Denekamp  hebben
inmiddels zo'n Kulturhus. Het Kulturhus lijkt enigszins op de bovengenoemde gebouwen, maar is breder van
opzet en is niet kerkelijk gebonden.

Meester Bernink

Bernard Bernink (1878-1954) was al op jonge leeftijd gefascineerd door de flora in de omgeving van Denekamp
en verzamelde planten, die hij determineerde, droogde en in een herbarium ordende. Na zijn opleiding aan de
Rijks-Normaalschool  in  Oldenzaal  werd  hij  in  1897  als  onderwijzer  aan  de  Openbare  Lagere  School  in
Denekamp benoemd.
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Door een abonnement op De Levende Natuur kwam Bernink in 1898 in contact met Heimans en Thijsse. Hij zou
hen altijd als zijn leermeesters beschouwen. Deze twee Amsterdamse onderwijzers en amateurbiologen brachten
in die tijd een beweging op gang die de ontwikkeling van de natuurstudie in Nederland sterk heeft beïnvloed.
Met hun boeken en hun tijdschrift De Levende Natuur maakten ze de natuurwetenschappen populair. Door de
enthousiaste  verhalen  van  Bernink  over  de  bijzondere  flora  in  Noordoost  Twente  in  dit  tijdschrift,  kwam
Heimans in de zomer van 1899 naar Denekamp. Over zijn verblijf in dit toen nog onbetekenende dorp schreef
Heimans een serie enthousiaste artikelen in "De Levende Natuur". Voor Denekamp zou dit de start worden van
wat nu natuurtoerisme wordt genoemd. De in 1901 opgerichte Vereeniging Vreemdelingenverkeer Denekamp,
één  van  de  eerste  georganiseerde  VVV's  in  Nederland,  maakte  reclame  voor  de  makkelijke  trein-
tramverbindingen en zorgde voor goed gedocumenteerde gidsen om de natuur en samenleving in Noordoost
Twente te ontdekken. Aangemoedigd door Heimans en Thijsse ging Bernink naast de flora van het gebied ook
de insecten en vogelwereld bestuderen. Door zijn artikelen in tijdschriften en dagbladen wist hij de aandacht te
trekken van natuurliefhebbers  in  het  land en zelfs  van hoogleraren,  onder  wie  prof.  dr.  Hugo de Vries  uit
Amsterdam, die in 1907 met zijn studenten het "natuurparadijs" Denekamp bezocht.

Langzamerhand ontstond bij Bernink het idee een museum op te richten, maar daarvoor ontbraken de financiële
middelen. Hij legde zijn plannen voor aan Heimans en Thijsse die samen met Hugo de Vries hulp boden, vooral
door een aanbevelend artikel in De Levende Natuur. Vooral door Berninks goede contacten met rijke Twentse
fabrikanten  kwam  er  voldoende  geld  voor  het  eerste  regionale  natuurhistorische  museum  van  Nederland.
Het werd in 1911 geopend in de Brinkstraat (korte tijd Museumstraat) en werd genoemd Natura Docet ("de
natuur onderwijst"). In de volgende jaren namen de verzamelingen en bezoekers voor het museum zo toe dat
binnen enkele jaren het museumgebouw veel te klein werd. Berninks publicatie Ons Dinkelland in 1916 droeg in
sterke mate bij aan de groeiende belangstelling.

Natura Docet
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In 1913 werd de Vereeniging Natura Docet opgericht, met textielfabrikant Julius Scholten als voorzitter. Onder
zijn leiding kwam er in 1922 een nieuw museum, het Natuurhistorisch Museum Natura Docet. Dit was financieel
mogelijk gemaakt door Twentse ondernemers, belangstellenden en een succesvolle "bedelactie".  Het gebouw
werd in 1927 en 1936 verder uitgebreid.

Meester  Bernink  heeft  met  zijn  museum  en  door  zijn  publicaties  in  belangrijke  mate  bijgedragen  aan  de
natuurbeleving,  de  natuurbescherming  en  de  natuureducatie  in  Nederland.  Lezingen,  stages  van  studenten,
studies  in  het  natuurreservaat  het  Molenven  (eigendom  van  Natura  Docet)  waren  daar  voorbeelden  van.
Excursies naar onder meer Zuid Limburg, Harz, Eifel en het "fossielenparadijs" Gerolstein organiseerde hij, alles
ter  verdieping.
Door inbeslagname van het museum door de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog heeft  het museum
moeilijke tijden doorgemaakt. Vanwege de inkwartiering van Duitse soldaten werd de collectie over een dertigtal
adressen  in Denekamp verdeeld.  In  1955 werd Berninks dochter  Heleen  als opvolger  benoemd.  Onder haar
leiding kwam het  museum weer  tot  bloei  en zij  zag kans om een provinciale status te  verwerven.  Zij  wist
wetenschappers uit Leiden en Amsterdam, onder anderen prof. dr. T. van der Hammen, aan te trekken voor
wetenschappelijke ondersteuning. In 1961 had er een grote verbouwing en reorganisatie plaats. Al tijdens haar
directeurschap en ook na haar terugtreden in 1977 werden professionele krachten aangetrokken.

Natura Docet kreeg in 1991 internationale bekendheid met de groots opgezette dinosaurustentoonstelling, die
200.000 bezoekers trok. vijf jaar later volgde een walvissenexpositie, waardoor ongeveer 60.000 bezoekers de
weg naar Denekamp vonden. In de periode van 2002 tot 2005 vond een grondige renovatie en herinrichting van
het museum plaats met hulp van zowel de provincie Overijssel als de gemeente Dinkelland. In 2009 werd de tuin
als "belevingstuin" ingericht. Educatie in de geest van meester Bernink, zowel binnen het museum als in de
museumtuin, is de doelstelling voor de toekomst van het museum, dat vanaf 2013 verder gaat als belevingstuin
en landschapscentrum Natura Docet Wonderrijck Twente.

Irene 

Lefman Hartog Elkus uit de huidige Vledderstraat, Isaak Salomon Suskind, Nordhornsestraat en Julius ten Brink,
Ootmarsumsestraat,  waren  de  eerste  joden,  die  op  15  september  1941  werden  weggevoerd  naar  het
doorgangskamp Westerbork. Enkele weken later  kwam het bericht  dat  ze alle drie "ten gevolge van ziekte"
waren overleden in het concentratiekamp Mauthausen. In  de zomer en nazomer van 1942, ondergingen nog
twintig Joodse inwoners een vergelijkbaar lot.

De nacht van 17 op 18 november 1942 was een duistere nacht voor Denekamp. In de loop van dinsdag 17
november werden de 30 overgebleven Joden gewaarschuwd, dat ze zouden worden opgehaald. Ze bleven thuis.
De bezetter kende geen pardon. Kinderen, de jongste pas 2 jaar, volwassenen, bejaarden, de oudste 86 jaar.
Hartverscheurende taferelen speelden zich af in verschillende straten van het dorp. Het verzamelpunt was het
gebouw Irene aan de Grotestraat. De andere morgen schreef onderwijzer Willem Dingeldein in zijn dagboek:
"Vanmorgen om 8 uur horen wij, dat alle hier nog woonachtige Joden gisteravond uit hun huizen zijn gehaald,
naar 't gebouw Irene gebracht, waar zij bewaakt werden en vanmorgen om half vijf zijn weggevoerd. Wij zijn
zeer onder de indruk van dit bericht en hebben deernis met de ongelukkigen." Een in 2008 onthuld monument op
het Nicolaasplein herinnert aan die vreselijke novembernacht van 1942.

In 1720 moeten de eerste Joden met een Poolse achtergrond vanuit Nordhorn en Amsterdam naar Denekamp zijn
gekomen. Langzaam groeide hun aantal. Bij de volkstelling van 1748 werden eenentwintig aanhangers van de
Joodse religie in Denekamp geteld, ongeveer 5% van de 449 inwoners van Denekamp. Bij de volkstelling van
1839 telde men er   eenenvijftig  Familienamen waren Emrik, Elkus,  Ten Brink,  Duits,  De Leeuw,  Suskind,
Silberman en Hedeman. In 1860 waren het er 97 geworden. Na 1900 daalde het aantal Joodse inwoners weer.

In de Vledderstraat in Denekamp staat een klein monumentje, ontworpen door kunstenares Truus Menger. Op
die plaats  kon de Joodse gemeenschap in Denekamp omstreeks  1850 een eigen  gebedshuis,  hun synagoge,
inwijden.  Het  stukje  grond  was  aangekocht  door  de  Nederlandse  Israëlitische  Gemeente  Amsterdam.  De
gemeenschap had toen de grootte voor een eigen synagoge. Bijna een eeuw later, in de nacht van 4 op 5 mei
1941, werd het  interieur  van de synagoge vernield.  De synagoge takelde daarna snel  af  en werd rond 1950
afgebroken.
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De Joodse gemeenschap was een kleurrijk gezelschap. Beroepen waren slager, poelier, handelaar in vee, vis,
zuivel,  manufacturen  of  rijwielen,  of  combinaties  daarvan.  De  Joodse  bevolking  was  opgenomen  in  de
dorpsgemeenschap. Joodse kinderen gingen samen met kinderen van andere religies naar school. Toen in 1923
de katholieke jongensschool werd opgericht (een katholieke meisjesschool was er al eerder) gingen Joodse en
Protestantse  kinderen  gezamenlijk  naar  de  (nieuwe)  Openbare  Lagere  School.  Joodse  jongens  sportten  in
Denekampse sportverenigingen.  In  het  dorp bestonden onderlinge  vriendschappen.  Zo gingen jonge mannen
samen  in  militaire  dienst.  De  contacten  tussen  Joodse  en  niet  Joodse  buren  weken  niet  af  van
andere noaberschappen.

In mei 1940 woonden er op zestien plaatsen in het dorp en de buurschap Denekamp Joodse gezinnen. Het waren
de families Salomons, Ten Brink, Suskind en Elkus, 57 gezinsleden in totaal. Twee zouden er vóór november
1942 in Denekamp nog overlijden. Van de overigen doken er na de bevrijding in 1945 slechts twee weer op.
Benno en Jacob Elkus waren uit een werkkamp in Ruurlo ontsnapt en hadden zich schuil gehouden op het erve
Holskotte  in  Beuningen,  twee  kilometer  van  hun  ouderlijk  huis.
De Holocaust is aan Denekamp niet voorbij gegaan. Waarom was het aantal slachtoffers zo groot? Hulp bieden
hield een groot risico in. Invloedrijke inwoners, vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de geestelijkheid of de
overheid, namen hiertoe weinig initiatief. De door de Duitsers aangestelde NSB- burgemeester trad tegen elke
vorm van protest of verzet fanatiek op. En de Joodse bevolking durfde nauwelijks op individueel aangeboden
hulp in te gaan.

Na de oorlog verlieten de broers Elkus Nederland en vestigden zich in Israël en Australië. Een meer dan twee
eeuwen oude geloofsgemeenschap in Denekamp,  goed  geïntegreerd  in de  samenleving,  had opgehouden te

bestaan.

Ruilverkaveling

Tot  de  jaren  vijftig  was  Noordoost  Twente  een  lapjesdeken  van  kleine  landbouwgronden,  omringd  door
houtwallen, schrale hooilanden, vochtige heiden, broekgebieden en vennen. Slingerende beken en stroompjes
doorsneden  het  gebied.  In  regenrijke  periodes  kon  het  water  moeilijk  weg.  Met  overstromingen  waren  de
inwoners vertrouwd. Tussen 1955 en 1970 werd het grootste deel van dit eeuwenoude landschap herverkaveld.
Ongeveer 900 ha woeste grond werd omgezet in weide- en akkergrond en vervolgens verrijkt met kunstmest.

Door  de  bevolkingsgroei,  industrialisatie  en  verstedelijking  nam  in  Nederland  de  vraag  naar  voedsel  en
agrarische grondstoffen toe. De bezettingsjaren hadden geleerd wat voedselnood betekende. Ruilverkavelingen
bevorderden de gewenste mechanisatie en landbouwproductieverhoging voor binnenlandse behoeften en voor de
voor  Nederland  zo  belangrijke  export.  In  het  Beneden-Dinkelgebied  (noordelijk  van  het  kanaal  Almelo-
Nordhorn)  was  grote  behoefte  aan  landbouwgrond  en  aan  werk  voor  de  jonge  agrariërs  uit  de  kinderrijke
boerengezinnen. Vele boerderijen waren klein, een deel van het gezinsinkomen moest elders worden verdiend.
Met  de  herverkaveling  van de talloze kleine percelen  kon tegelijk  de wateroverlast  worden  aangepakt.  Het
gebied mocht niet meer in een waterbassin of ijsbaan veranderen, zoals in de beruchte winter 1945-1946. Door
het graven van het Omleidingskanaal en beekverbeteringen konden lager gelegen gronden acht in plaats van
drie3 maanden worden gebruikt. Voor de in 1947 bedachte ruilverkaveling (ruim 5.100 ha) was niet direct brede
steun. Boeren losten bij voorkeur zaken nog in eigen kring op en hielden de overheid, en ook het waterschap,
vanwege de regels en de belastingen graag op afstand. Het vooruitzicht op een ruime subsidie (61% van de
kosten) trok vooral de oudere generaties boeren bij de stemming in 1953 over de streep.

De  regionale  verkavelingscommissie,  overwegend  boerenvoormannen  uit  de  dorpen,  stak  veel  tijd  in  de
waardebepaling van de grond, de afdracht van grond (2,5%) voor wegenaanleg, en de uiteindelijke toedeling.
Vanaf 1955 werden indrukwekkende hoeveelheden grond met graafmachines en vrachtauto's verplaatst, onder
meer voor het aanleggen van vele verharde binnenwegen, inclusief erftoegangen, en voor het verhogen van zeer
lage gronden. De kleine percelen werden samengevoegd, bijvoorbeeld van 21 naar 3 grote percelen. Boerderijen
werden verplaatst naar de net ontgonnen gebieden. De ruilverkaveling bracht nieuwe werkgelegenheid, onder
meer de opkomst van loonbedrijven. In  een rap tempo verdwenen erfbossen,houtwallen en woeste gronden,
vooral heidegebieden. Natuurmonumenten en de boeren vochten menig conflict over de natuurgebieden uit. Het
Ottershagenmoeras  (200  ha)  verdween  volledig,  het  Bergvennengebied  werd  sterk  verkleind.  De
natuurbeschermingsgedachte legde het toen nog af tegen de landhonger van de boeren, die geloofden "het goede
en hun plicht  te doen". Het Beneden-Dinkel gebied werd geordend ingeplant  met bomen en struiken. In  de
volgende decennia keerde een beperkt deel van het coulisselandschap terug.

510



Na 1960 werd het Denekamperveld (2.850 ha) ten zuiden van het kanaal aangepakt. De geschiedenis van de
eerste, nog niet afgeronde, ruilverkaveling herhaalde zich hier. Door strengere wetgeving en grote inspanningen
van natuurbeschermers bleven hier meer natuurgebieden intact, al werd het orchideeënrijke Strengeveld vlak
voor de wettelijke stop op ontginning nog wel omgeploegd.

De  ruilverkaveling  bracht  samen  met  technische  ontwikkelingen  onomkeerbare  veranderingen.  Eeuwenoud
handwerk maakte plaats voor machines. De productie moest sterk omhoog. Voor kleine boerderijen gold: een
uitbreiding van ongeveer 5 naar 15 melkkoeien en voor neveninkomsten 300 tot 400 varkens en 1.000 kippen.
Voor die tijd een gigantische toename van het aantal dieren op het erf. Ruilverkavelingsboerderijen dienden als
voorbeeld:  een  aangepaste  boerderij  op  een  ruim  erf,  hygiënisch  ingerichte  stallen  met  mechanische
mestverwerking en andere bedrijfsgebouwen. Met als toppunt van "modern worden": een garage voor trekker en
auto. Vanaf 1957 verschenen de eerste trekkers in het verkavelde gebied. Pas na 1970 maakte de fiets steeds
meer  plaats  voor  de  auto.  Hoe  moest  dit  allemaal  betaald  worden,  was  een  terugkerende  vraag  in  vele
boerengezinnen. Ze voelden al de druk van de eigen bijdrage voor de ruilverkaveling; tot 1999 moest er worden
afgelost.  Tot dan toe werden  bescheiden  sommen geld  geleend binnen de familie  of  in denaoberschap.  De
boerenleenbanken in de buurt waren in de jaren zestig nog niet op de grote vraag naar krediet ingesteld. Vooral
startende jonge boeren kregen nogal eens "neen" te horen. Met Twentse zuinigheid en een "stap voor stap"-
aanpak zetten vele boeren de modernisering in. De trekker kwam, de melkmachine in het weiland, rond 1970 de
ligboxstal en andere vernieuwingen. De stijgende melk- en veeprijzen hielpen hierbij.

Meester Dingeldein 

Willem Dingeldein is geboren in Denekamp op 18 augustus 1894 en overleden te Oldenzaal op 8 januari 1953.
In zijn geboortedorp stond hij bekend als "meester" Dingeldein. Hij was actief als taalonderzoeker, natuurkenner,
geschiedkundige,  fotograaf  en  kalligraaf.  Naast  wat  hij  allemaal  op  schrift  stelde,  droeg  de  veelzijdige
Dingeldein zijn kennis ook over door middel van lezingen en excursies. Een veelzijdig, getalenteerd man. In
1988  werd  dichtbij  zijn  geboortehuis  aan  de  Wiptoen,  waar  hij  altijd  heeft  gewoond,  op  initiatief  van
Heemkunde Denekamp een borstbeeld van hem onthuld. Het beeld is vervaardigd door beeldhouwster Marie van
Eyl-Eitink.

Bovenal was Dingeldein onderwijzer. Vanaf 1913 tot 1943 heeft hij als onderwijzer het openbaar onderwijs in
zijn dorp gediend, waarbij vanaf 1923 als hoofdonderwijzer. Hij onderwees niet alleen binnen de muren van de
Openbare Lagere School van Denekamp. Zijn leerlingental was ongekend vele malen groter door artikelen in
dagbladen,  tijdschriften  en zijn boeken.  Zijn omvangrijke  bibliografie  omvat  tweehonderd  publikaties  in De
Wandelaar, In  Weer  en  Wind, Noaberschop, Jaarboek  Overijssel, Verslagen  en  Mededelingen  van
de Vereeniging  tot  beoefening  van  Overijsselsch  Regt  en  Geschiedenis (VORG)  en  vele  andere.  Tot  zijn
meesterwerk mag gerekend worden Acht eeuwen Stift Weerselo in 1951. Hetzelfde kan gezegd worden van het in
1934 verschenen  standaardwerk Singraven,  de  geschiedenis  van  een  Twentsche  havezathe,  geschreven  door
professor  K.G.  Döhmann,  archivaris  van de vorst  van Bentheim tot  Steinfurt  en de stad Steinfurt,  waaraan
Dingeldein  als  vertaler  en  medewerker  een  zeer  belangrijke  bijdrage  leverde.  In  1950  verscheen  van  zijn
hand Het  land  van  de  Dinkel,  geïllustreerd  met  150  unieke  foto's,  want  een  getalenteerd  fotograaf  was
Dingeldein ook. Een topprestatie, aldus een recensent.
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Na zijn overlijden in 1953 werd een dagboek ontdekt over de bezettingsjaren 1940-1945. Heemkunde Denekamp
heeft van de in zevenenvijftig schoolschriften opgeschreven oorlogsgebeurtenissen in 1985 een verkorte uitgave
verzorgd. Als gijzelaar werd hij in 1943, samen met veertien andere vooraanstaande Denekampers, zes weken
opgesloten in het concentratiekamp Vught.  Hoezeer Dingeldein betrokken was bij Denekamps erfgoed bleek
toen in maart 1943 twee van de drie grote torenklokken door de bezetter geroofd werden. Hij uitte zich daarover
in zijn oorlogsdagboek en ondernam in de oorlog nog actie. Direct na de oorlog toog hij naar het noorden van
Duitsland om ze op te sporen. In december 1945, kort voor de Kerst  zag hij zijn inspanningen beloond. Ze
klonken weer boven Denekamp.

Als bestuurder heeft hij zich verdienstelijk gemaakt als secretaris van de Stichting Edwina van Heek en van het
museum  Natura  Docet. In  1922,  bij  de  opening  van  het  museum,  dankte  meester  Bernink  hem  voor  zijn
kalligrafie- en bibliotheekmedewerking met: "Wanneer er iemand moet worden dank gezegd is het de nederige
Dingeldein". Jarenlang was hij president-kerkvoogd van de Hervormde Gemeente Denekamp. Verder verleende
hij  wetenschappelijke  assistentie  bij  de  opbouw van  het  Rijksmuseum Twente.  Voor  de  plaatselijke  VVV
tekende hij vele topografische kaarten, die nog steeds als studiemateriaal worden gebruikt. Na de oorlog werd hij
voor zijn vele verdiensten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In kringen van natuurhistorici en
streekgeschiedenis  werd  hij  hoog  geacht.  De  Nijmeegse  bioloog  en  botanicus  hoogleraar  prof.  dr.  Victor
Westhoff  omschreef  hem  als  "een  sympathieke,  bedaarde,  vriendelijke  man,  bedachtzaam  en  nauwkeurig
formulerend. Het gebied Noordoost Twente bleek hij door en door te kennen, in alle details. Wat ons nog meer
trof, was zijn feilloze botanische kennis".
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De verandering

Tot de jaren vijftig van de twintigste eeuw was er in Denekamp amper sprake van politiek. De gemeenteraad was
een getrouwe afspiegeling van de bevolking met een overgrote katholieke meerderheid en kleine protestante
minderheid.  Beide  bevolkingsgroepen  waren  verenigd,  op religieuze  gronden  gebaseerde  partijen.  Voor  een
liberale en een socialistische partij was vooralsnog geen plaats. Van oudsher was de vertegenwoordiging van
agrariërs in de gemeenteraad erg groot. De gemeente werd bestuurd door agrariërs, die na groslijststemmingen
op de kandidatenlijst van de KVP (Katholieke Volks Partij) waren geplaatst. De KVP had het in Denekamp voor
het zeggen. Daar kwam in 1949 verandering in met de komst van Bets Zengerink, een KVP-wethouder uit de
niet-agrarische sector, die tot 1962 in functie zou blijven. Zijn aanwezigheid in het college van Burgemeester en
Wethouders zou de positie van de arbeiders binnen de KVP niet echt versterken. En dat was tegen het zere been
van de werknemers, die veelal georganiseerd waren binnen de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB).

Onder  aanvoering  van  deze  vakbondsleden  ontstond  aan  het  begin  van  de  jaren  zestig  binnen  de  KVP te
Denekamp zelfs een scheuring met uiteindelijk een afscheiding. De latere wethouder Herman Oude Elferink
speelde hierin een stuwende rol. De nieuwe partij, Vrije Werknemers Groepering (VWG), deed in 1962 voor het
eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. En met succes, want met vier raadszetels werd zij de grote winnaar
van  de  verkiezingen.  Deelname  aan  het  college  was  het  logische  gevolg  en  de  directeur  van  het  lokale
postkantoor,  Gé Klaassens,  en een agrarische KVP-er,  Johan Aveskamp, werden de nieuwe wethouders  van
Denekamp.

Na acht jaar volgde een verdere ontzuiling. De drang naar maatschappelijke vernieuwing in de jaren zestig met
nieuwe landelijke politieke partijen als D'66 en DS'70 had ook Denekamp bereikt en resulteerde in 1970 in twee
nieuwe politieke groeperingen. Werkgroep'70, een initiatief uit voornamelijk onderwijskringen en gericht tegen
de agrarische overheersing van de KVP, en later Ommekeer'70, een reactie van de plaatselijke jongeren op het
gemeentelijk beleid.  Jongeren ontbraken op verkiezingslijsten bij de gevestigde partijen.  Met vooral  ludieke
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acties wisten zij de aandacht te trekken. Zo kwam er bij gebrek aan openbare kunst in Denekamp een standbeeld
van de "Vrije Blije Makker" op de hoek van Grotestraat en Eurowerft en werd verkoop van het Gemeentelijk
Energie Bedrijf in het verkiezingsprogramma opgenomen. Beide partijen dwongen een vertegenwoordiging in de
gemeenteraad af, waarbij Willy Brandsma van Ommekeer'70 met vijfentwintig jaar het jongste raadslid uit de
geschiedenis van de gemeente Denekamp werd. De versplintering kon de hegemonie van de KVP echter nog
(net) niet  breken getuige de verkiezingsuitslag in 1970: KVP met 8, VPK (Verenigde Protestantse Kiezers),
VWG en WG'70 (Werkgroep'70) met ieder twee en Ommekeer'70 met één zetel.

Het zou wederom acht jaar duren voordat er een volgende politieke omslag zou plaatsvinden. De splinterpartijen
VWG,  Gemeentebelangen  (ex-Werkgoep'70)  en  Ommekeer'70  besloten  in  1978  te  fuseren  tot  Democraties
Denekamp. De nieuwe partij verwierf vier zetels, één minder dan de som van de afzonderlijke partijtjes. Dit
verlies kwam door de opkomst van de PvdA. Deze partij gaf wél meer kleur aan de debatten, maar ook verdere
versplintering,  waardoor  het  CDA  (in  Denekamp  voortgekomen  uit  de  KVP  en  VPK)  de  grootste  bleef.
Opvallend en van doorslaggevende betekenis bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1978 was de positie van
wethouder  Aveskamp.  Door  zijn  partij  het  CDA  op  een  onverkiesbare  plaats  gezet,  wist  hij  zoveel
voorkeurstemmen te  behalen,  dat  hij  er  persoonlijk voor zorgde dat  zijn  partij  de grootste  bleef.  En… zijn
wethouderszetel kwam geen moment in gevaar, zoals de verkiezingsuitslag van 1978 laat zien: CDA met  tien,
Demokraties Denekamp met vier en PvdA met één zetel.

De KVP ging dan wel op in het CDA, maar wist toch altijd de meerderheid in de gemeenteraad van Denekamp te
behouden.  Daar kon ook de komst van de VVD in 1982 niets aan veranderen.  Wel was nieuw dat er  twee
vrouwen hun intrede deden in de gemeenteraad, wat tot dan toe nog niet was voorgekomen. Nieuw waren ook
dorpsraden in de kerkdorpen, vergroting van de betrokkenheid van de burger bij het openbaar bestuur en, vanaf
1980, openbare commissievergaderingen van de gemeenteraad. Alle genoemde partijen hebben in wisselende
verhoudingen het politieke beeld in de gemeenteraad van Denekamp in de vorige eeuw bepaald. Steeds weer
werd getracht de meerderheid van de KVP en later het CDA te doorbreken, echter zonder succes; tot aan de fusie
van de gemeente Denekamp met de gemeenten Weerselo en Ootmarsum in het jaar 2001.

Volkssterrenwacht 

De geschiedenis van de Volkssterrenwacht Twente, nu Cosmos Sterrenwacht Dinkelland geheten, begon achter
in de tuin van Hennie en Paula Gosemeijer in Denekamp. Hennie Gosemeijer werd geboren op 21 augustus 1923
op een boerderij in het lommerrijke Berghum, een buurschap net ten zuidoosten van Denekamp. Deze boerderij
was het eeuwenoude erve Otman en lag pal naast de plek waar hij en zijn gezin later gewoond hebben. Net als
velen van zijn leeftijdgenoten heeft Gosemeijer een tijd doorgebracht in wat toen nog Nederlands-Indië heette.
De overweldigende Melkweg die hij  daar  's  nachts aanschouwde,  zorgde ervoor dat  sterrenkunde een grote
hobby van hem werd.

Het  eerste  telescoopje  werd  in  het  midden  van  de  jaren  zestig  vervangen  door  een  vijftien  centimeter
lenzenkijker,  die  in  een  heuse  koepel  geplaatst  werd.  Een  koepel,  die  met  provisorisch  materiaal  was
opgebouwd. De autodidact Gosemeijer bouwde al vanaf de beginjaren vijftig veel apparatuur zelf op de voor
hem zeer kenmerkende wijze. Hij bestudeerde van hieruit zon, maan, sterren, planeten, UFO's en satellieten en
het liet Gosemeijer niet los. Het Amerikaanse Apollo-ruimtevaartproject,  ruimtestations als de Skylab en het
Russchische Saljoet en Mir moeten hem mateloos geboeid hebben. De eenvoudige koepel, waarin hij door zijn
ontdekkingen  in  het  heelal  steeds  enthousiaster  werd,  trok  ook  publiek  aan  en  in  1974  werd  officieel  de
Volkssterrenwacht Twente opgericht. Gosemeijer was van waarnemer ook voorlichter geworden.

In 1964 werd hij officieel satellietwaarnemer van de NASA, maar hij was ook actief voor Engeland en zelfs
Rusland. In opdracht van de NASA nam Gosemeijer duizenden satellieten waar, en bracht hun banen in kaart.
Toen Gosemeijer in 1990 om gezondheidsredenen moest stoppen, werd hem de Simon Stevin-kijker uitgereikt,
een  felbegeerde  onderscheiding,  waarmee  hij  op  het  niveau  van  Wubbo  Ockels  en  Chriet  Titulaer  werd
gewaardeerd.  Al  vrij  kort  daarna  werd  de  massaliteit  van  de  sterrenwacht  onbeheersbaar  voor  de  familie
Gosemeijer, en werd na overleg besloten tot verplaatsing naar een nieuwe locatie. In 1994 moest het echtpaar
Gosemeijer,  gedwongen door voortschrijdende ziekte,  hun geliefde huis aan de Mekkelhorsterstraat  verlaten.
Hennie overleed in 1999 op 75-jarige leeftijd. Begin jaren negentig werd de sterrenwacht verplaatst  naar de
huidige  plek  in  Lattrop.  Een  indrukwekkende  nieuwbouw  staat  garant  voor  een  van  de  drukst  bezochte
sterrenwachten van Nederland. In de loop van de jaren groeide de sterrenwacht van 5.000 naar 12.000 bezoekers,
en werden er onder andere een nieuwe filmzaal en planetarium gebouwd. De prachtige sterrentuin aan de Dinkel
is  de  kroon  op  het  werk  van  alle  sterrenwachters.  In  de  sterrentuin  staat  als  eerbetoon  aan  het  echtpaar
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Gosemeijer het oude observatorium van de volksterrenwacht Twente. De periode in Berghum blijft echter heel
bijzonder in de herinneringen van een aantal sterrenwachters.

Als dank voor al zijn goede werk is door de Internationale Astronomische Unie (IAU) de planetoïde 9490 naar
de oprichter van de Volkssterrenwacht Twente, Hennie Gosemeijer vernoemd. Planetoïde "9490 Gosemeijer"
draait in ruim 5 jaar om de zon op een gemiddelde afstand van 440.000.000 kilometer. De diameter van het
rotsblok, de "9490 Gosemeijer", wordt geschat tussen de acht en vijftien kilometer. Zo leeft de naam van Hennie
Gosemeijer voor altijd voort tussen de sterren.

Inwoneraantal

Denekamp en de kerkdorpen Lattrop-Breklenkamp, Tilligte en Noord Deurningen (hierna te noemen het gebied
Denekamp) kunnen bogen op een lange en levendige geschiedenis. In de tweede helft van de twintigste eeuw
stonden, net als in de rest van Nederland, de begrippen wederopbouw, ontwikkeling en groei centraal. De termen
groei en ontwikkeling staan in de tegenwoordige tijd in een ander perspectief. Tegenwoordig gaat het vooral om
het behoud van al het goede, dat groei en ontwikkeling heeft gebracht. Dat is niet zo eenvoudig. Bevolkingsgroei
heeft  plaats  gemaakt  voor stagnatie,  ontgroening,  vergrijzing en in de naaste toekomst zelfs een krimpende
bevolking. Het behoud van leefbaarheid in met name de kerkdorpen is een acute zorg. De termen ontwikkeling
en groei gaan plaats maken voor de begrippen behoud en beheer.

Het gebied Denekamp werd van oorsprong gemarkeerd door markegrenzen. Deze marken zijn allang verdwenen.
Oppervlakteregistratie  geschiedt  anno  2010  volgens  de  kadastrale  indeling.  Hieruit  blijkt  dat  het  gebied
Denekamp, met een grootte van ongeveer 5.800 ha, geografisch als volgt is onderverdeeld: Denekamp beslaat
ongeveer 1.700, Tilligte ongeveer 800, Noord Deurningen 1.750 en Lattrop-Breklenkamp ongeveer 1.550 ha.
 
Tijdens haar bestaan (van 1818 tot 2001) heeft de gemeente Denekamp diverse volkstellingen gehouden. Tijdens
de volkstelling van 1839 werd het inwonertal van het gebied Denekamp officieel vastgesteld op 2.786. 90 jaar
later, in 1930, had ditzelfde gebied een inwoneraantal van 5.130. Bij de volkstelling van 1960 zien we wederom
een flinke bevolkingstoename. Het gebied Denekamp had toen 7.831 inwoners. Het gebied Denekamp telde op
31 december  2010 11.677 inwoners.  Deze waren  als  volgt  verdeeld  over de  kerkdorpen:  Denekamp 8.849,
Tilligte 745, Noord Deurningen 1.052 en Lattrop-Brekelenkamp 1.031.

De huisvesting van de 5.130 inwoners die in 1930 het gebied Denekamp bevolkten bestond uit 668 woningen,
waaronder  het  Sint  Nicolaasstichting  in  Noord  Deurningen.  Er  was  in  die  dagen  dus  sprake  van  grote
huishoudens,  met  gemiddeld  ruim  zeven  personen.
In 1960 had het gemiddelde huishouden dat een woning bewoonde een omvang van 5,5 personen. Uit de cijfers
van 31 december 2010 blijkt dat in de afgelopen decennia in het gebied Denekamp het aantal woningen fors is
gestegen, tot maar liefst 4.466. Tevens kan worden vastgesteld dat in vergelijking met de situatie in 1960 de
omvang van het gemiddelde huishouden flink is afgenomen. Eind 2010 bestaat het gemiddelde huishouden uit
2,6 personen. Meer dan een halvering ten opzichte van 1960. De reden is dat het aantal kinderen per huishouden
aanzienlijk is  afgenomen en dat  er  veel  meer sprake is van eenpersoons-  en tweepersoonshuishoudens.  Het
traditionele grote gezin, dat Denekamp en omliggende dorpsgemeenschappen zo kenmerkte, bestaat niet meer.

Denekamp, Noord Deurningen, Tilligte, Lattrop en Breklenkamp zijn van oorsprong agrarische woon-, leef- en
werkgemeenschappen. De agrarische sector bepaalde lange tijd de lokale economie. De gemeente Denekamp,
waartoe vóór de fusie ook Agelo, Oud Ootmarsum en Nutter behoorden, was in 1947 620 agrarische bedrijven
rijk.  Er  werkten  in  1947 in de  gemeente  Denekamp 1.772 personen  in  de  landbouwsector,  onder  wie  306
meewerkende echtgenoten, 677 meewerkende kinderen en 242 arbeiders. In dat zelfde jaar waren 491 inwoners
van de gemeente Denekamp werkzaam in de textielnijverheid, 289 in de sector handel en verkeer, 204 in de
sector overheid, onderwijs en dienstverlening en 140 in de bouwsector. 

Anno 2010 ziet het economisch leven in het gebied van de voormalige gemeente Denekamp er heel anders uit.
Het  aantal  agrarische  bedrijven  bedraagt  momenteel  254.
De beroepsbevolking beslaat  ongeveer 6.500 personen. Het aantal  arbeidsplaatsen binnen het  gebied van de
voormalige gemeente Denekamp, ongeveer 4.800, is verdeeld over veel sectoren. De agrarische sector is goed
voor  ongeveer  700  arbeidsplaatsen.  Verder  verdienen  de  Denekampers  hun  brood  onder  meer  in  de  bouw
(ongeveer  600  personen),  de  zakelijke  dienstverlening  (450),  de  horeca  (400)  en  de  maatschappelijke
dienstverlening  en  de  zorg  (400).  Anno  2010  telt  Denekamp  met  kerkdorpen  11.677  inwoners  in  4.466
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onderkomens op 5.800 ha. Vergrijzing van de bevolking, ontgroening en het behouden van de leefbaarheid op
het platteland stellen de bewoners voor nieuwe uitdagingen in de toekomst.

Nicolaasplein 

De eerste weekmarkt op het nieuwe Nicolaasplein in Denekamp op 7 mei 2007 was een heel bijzondere. Het
plein "demonstreerde" waarvoor een plein dient. Het kreeg een sociale functie, het bracht mensen bij elkaar.
Maar  er  was  meer.  Het  uitzicht  op  de  "historische  wand"  van  protestantese  kerk,  oude  Raadhuis,  Sint
Nicolaaskerk, parochiecentrum, 't Heemhoes en Huize Keizer, in combinatie met de "nieuwbouw" van het oude
(1980) en het nieuwe gemeentehuis, bekroonde die functie. Daar waar enkele jaren daarvoor een geasfalteerde
autoweg  bezoekers  weerhield  naar  Denekamp  te  komen,  biedt  een  nieuw  plein  de  mogelijkheid  van  een
aantrekkelijk dorpshart.

Na de aanleg van de Napoleonsweg omstreeks 1830 kronkelde zich het verkeer naar Oldenzaal en naar Nordhorn
via  de  Oldenzaalsestraat,  Grotestraat  en  Nordhornsestraat  (nu  Vledderstraat)  door  het  dorp.  In  het
uitbreidingsplan  1938  onderkende  de  gemeente  de  verkeerschaos  in  het  dorpscentrum  als  gevolg  van
toenemende verkeersdrukte. Een aan te leggen rondweg zou de oplossing bieden. In het volgende decennium
borduurde  men  op  dat  plan  voort.  Eénrichtingsverkeer  in  combinatie  met  het  doortrekken  van  de
Nordhornsestraat (nu Vledderstraat) naar Lange Voor en oude trambaan, was een optie. In 1950 liet men het idee
van een rondweg (Natoweg) schieten. Reden hiervoor was dat ondernemers vreesden dat ze veel klanten zouden
verliezen en Denekamp een "dood dorp" zou worden. De  gemeenteraad besloot om het volkstuincomplex "de
Vearft" als plein te ontwikkelen en het verkeer hierover te leiden, de zogenaamde "doorbraak". Afbraak van
panden aan de Grotestraat en het begin van de Oldenzaalsestraat was daarvoor noodzakelijk. Inmiddels nam de
verkeersdruk enorm toe. In 1956 gingen ongeveer 200.000 voertuigen en 1.500.000 passanten door het dorp. In
1962 werd de eerste winkel op de Eurowerft geopend. In 1970 volgde de verkeersweg, dwars door het dorp. Het
verkeersprobleem was opgelost, maar het dorp was er niet fraaier op geworden.

Het groeiende lokale en internationale verkeer daverde door het gedeelde dorp. Echt gelukkig met de gekozen
oplossing waren er maar weinigen. Vanaf 1973 werd er weer gedebatteerd over een rondweg. Toen na de aanleg
van de  nieuwe snelweg A1 langs  Oldenzaal  in  1992 de  verkeersdrukte  niet  echt  afnam,  ontstond er  in  de
gemeenteraad  een  meerderheid  voor  het  randwegconcept.  In  2003  werd  de  westelijk  wijkontsluitingsweg
(Singravenstraat)  voor  het  lokale  verkeer  geopend.  Eén   jaar  later  volgde  de  nieuwe  oostelijke  randweg
(Scandinavië-route).

Na de rondwegen kwamen de plannen voor een nieuw gemeentehuis, noodzakelijk na de fusie tot de gemeente
Dinkelland, en een dorpsplein. Er waren ideeën voor het gebruik van de drie bestaande gemeentehuizen, maar de
raad koos voor één gemeentehuis in Denekamp. In mei 2002 deed de woningstichting, onder voorzitterschap van
Coen Hamers,  een  herstructureringsvoorstel  voor het  centrum, dat  was  uitgewerkt  door een  werkgroep  met
woningstichting, vertegenwoordigers van verpleeg- en bejaardenzorg, architectenbureaus en als toehoorder de
gemeente Dinkelland. Eind 2002 ontstond een eerste visie voor uitbreiding van het bestaande gemeentehuis.
Voorjaar  2003  volgde  daarvoor  een  concreet  plan.  Het  werd  ervaren  als  een  "massaal  en  dominant"
gemeentehuis. Het bood weinig ruimte voor een aantrekkelijk centraal plein. Daarnaast deed de Denekamper
ontwerper Wim Journée een alternatief pleinvoorstel om "de Dinkel door het dorp te leiden". Een "waterplan",
dat onterecht onmiddellijk weerstand wekte. Dit plan voor een gemeentehuis gaf in de zomer van 2003 zeer veel
commotie in de vorm van ingezonden brieven, een enquête, protestuitingen en een referendumverzoek. De raad
vroeg een time-out aan. Inmiddels was ook al het architectonisch waardevolle postkantoor gesloopt. Uiteindelijk
vond op 8 oktober 2003 een zeer emotionele, massaal bezochte manifestatie plaats, waar naast burgemeester
Willeme, diverse sprekers de pro's en de contra's naar voren brachten. Uiteindelijk koos de gemeenteraad voor
uitstel, waarbij alle commotie ook nog politieke consequenties had met het uiteenvallen van het CDA. In het
voorjaar 2004 kwam er een nieuw plan. Belangrijk vond men nu de rol van de burger. Inloopavonden en een
"klankbordcommissie" zorgden voor inspraak.  In  de herfst  van 2004 kwam men tot  een besluit.  Een nieuw
multifunctioneel  gebouw met gemeentehuis,  ontworpen door het architectenduo Leferink en Morsink, op de
plaats  waar  onder  andere  ooit  uitgaanscentrum  De  Kul  gevestigd  was.  Ook  werd  besloten  van  het
oorspronkelijke "waterplan" af te zien. In 2006 startte men, nadat de burgers voor een ellipsvormig plein hadden
gekozen, met de uitvoering van de zwaar bevochten plannen. Op 27 oktober 2007 opende burgemeester Willeme
zowel het gemeentehuis als het Nicolaasplein. Het laatste omzoomd door nieuwbouw en een "historische wand".
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Grenspost Rammelbeek 

De vorming van de grens tussen het  huidige Nederland  en Duitsland gaat  terug naar  de middeleeuwen,  als
gebiedsafbakening tussen de bisdommen van Utrecht en Munster. Eén van de overeenkomsten over de juiste
landsgrens tussen Twente en Graafschap Bentheim vond op 16 mei 1548 plaats in klooster Frenswegen. In 1648
werd men het bij de Vrede van Munster eens over veel landsgrenzen. Eind achttiende eeuw en laatstelijk in 1824
werden de grensstenen, met de H van Hannover en de N van Nederland, geplaatst. Later werd de H vervangen
door  de  P  van  Pruisen.  Nadien  zijn  er  nog  incidentele  kleine  grenscorrecties  geweest,  zelfs  nog  na  1945.
Belangrijk was in 1830 de aanleg van de Napoleonsweg van Oldenzaal, via Denekamp, naar Nordhorn. Daarmee
werd de grensovergang Frensdorf opgeheven en De Poppe minder belangrijk. Grensovergang Rammelbeek was
geboren. De grensovergang is een zeer drukke passage geworden. Toen eind negentiende eeuw de Denekampse
kleinschalige  textielindustrie  ophield  te  bestaan,  togen  velen  naar  de  textielfabrieken  van  Nordhorn.  De
grensovergang nam in betekenis verder toe met de opkomst van het autoverkeer. Hoe groot de stroom wel was,
bewijst het jaar 1929, toen ongeveer 1.000.000 passanten geteld werden. De tijd van de Eerste Wereldoorlog
(1914-1918), maar ook daarna, werd gekenmerkt door strenge grensbewaking en smokkelaffaires.

In de Tweede Wereldoorlog was aan de grenspost Rammelbeek de controle overgenomen door de Deutsche Zoll
en de Wehrmacht. De Nederlandse douane hield zich alleen nog bezig met de directe en indirecte belastingen.
Bij de doorlaatpost was er hoofdzakelijk militair verkeer en verkeer van grensarbeiders naar onder andere de
textielfabrieken van Niehues & Dütting en Rawe. Na de Tweede Wereldoorlog werd de grensbewaking weer
overgenomen  door  de  Nederlandse  douane  en  de  Militaire  Grenswacht.  Aan  de  Duitse  kant  werd  er
gecontroleerd door Engelse militairen. Er was verder aan beide zijden van de grens een verboden strook, aan
Nederlandse kant van 500 m, die men alleen mocht betreden met een strookbewijs van de douane. Ook was op
de zogenoemde eerste  en tweede linie vanaf de grens naar  het  binnenland alle vervoer van accijnsgoederen
verboden.  Toen  in  1948  de  Koninklijke  Marechaussee  aan  de  grens  kwam,  namen  zij  de  controle  op  de
paspoorten  over.  Het  grensverkeer  bestond  in  het  begin  voornamelijk  uit  militaire  colonnes:  Canadezen,
Amerikanen, Fransen en Polen, met groot materieel. Langzamerhand kwam het normale grensverkeer weer op
gang. Er kwamen bussen met toeristen, vooral uit Scandinavië.  Een grenswisselkantoor werd geopend. Geld
wisselen deed men met een deviezenboekje, dat gecontroleerd werd door de douane. Ook kwamen er de eerste
douane-expeditiekantoren van de firma's Gerlach & Co en Beyer.  De eerste winkeltjes werden geopend,  die
spoedig  uitgroeiden  tot  supermarkten  en  restaurants.  Zo  ontstond  er  volop  handel  in  souvenirs,  prullaria,
levensmiddelen, alcoholische dranken en rookwaar.  Het aantal  passanten groeide intussen explosief. In  1956
passeerden 203.000 voertuigen en 1.450.000 personen de grens. Om aan de ouderwetse behuizing een einde te
maken werd er in het midden van de straat een kantoreneiland gebouwd met daarop onderkomens voor douane,
marechaussee,  Deutsche  Zoll,  Bundesgrenzschutz  en  Algemene  Inspectie  Dienst.  In  1964  werd  dit  geheel
officieel geopend.

Na 1964 werd het grensverkeer steeds intensiever. Duitsers reisden naar de kust, Friesland, de kop van Overijssel
en de bollenvelden. Er was druk verkeer van in Duitsland gelegerde militairen. In de jaren tachtig werd het
goederenvervoer  zo  intensief,  dat  per  dag  wel  800  tot  1.000  vrachtwagens  de  grens  passeerden.  Het
goederenvervoer nam een grote vlucht. Veel  groente,  fruit,  vis,  levensmiddelen, landbouwproducten,  vee en
stukgoed. De verhouding met de chauffeurs was een plezierige. Duitsers, Scandinaviërs, Fransen, Engelsen en
Nederlanders, alles kwam voorbij. Opmerkelijke grenspassanten als beroemde sportlieden, ministers, de Beatles
en passages van de Rallye Monte Carlo, Tulpenrallye en Ronde van Nederland bracht leven in de brouwerij. De
opkomst  in  de  jaren  zeventig  van  de  terroristische  organisatie  Rote  Armee  Fraktion  zorgde  voor  extra
opwinding. In de jaren tachtig werd de grens enkele malen geblokkeerd door boeren met tractoren, als protest
tegen het landbouwbeleid van Brussel. Ook de Nederlandse ambtenarenstaking van de jaren tachtig belemmerde
de goederenstroom. Het akkoord van Schengen in 1985 voor vrij verkeer van burgers tussen lidstaten van de
Europese Gemeenschap betekende in 1993 het einde van Rammelbeek als unieke grenspost

Molen Oortman 

Logementhouder Verhoeven en de landbouwers Derkman, Tijans en Johannink bouwden in 1859 in Denekamp
aan de weg naar Ootmarsum een windmolen. In 1908 kwam deze "Nije Möl" in handen van Johannes Derkman,
de zoon van de initiatiefnemer. Zoals veel andere molens raakte de St. Nicolaasmolen, zoals hij inmiddels heette,
in de jaren dertig in verval. In 1974 werd, via architect Knippers, de gemeente Denekamp eigenaar. Inmiddels
was de molen, een grondzeiler op verhoging, grotendeels ontdaan van de kap en waren de wieken niet meer dan
kale roeden zonder hekwerk. De romp en kap waren gedekt met eikenhouten schaliën. Kort daarna begon de
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restauratie en in 1976 volgde ingebruikname, hoofdzakelijk als les- en instructiemolen. De gemeente had een
voorbeeld gesteld en de vonk zou overslaan.

Nadat in 1976 de Denekamper Nicolaasmolen in oude glorie was hersteld, nam Heemkunde Denekamp met
voorzitter Herman Borgman en anderen het initiatief ook andere molens te "redden". In september 1981 werd de
Stichting Oortmanmolen opgericht. Het bestuur stelde zich als doel "het in eigendom verkrijgen en behouden,
het restaureren, onderhouden en exploiteren van de windmolen Oortman met aanhorigheden." De overdracht van
de Oortmanmolen volgde  direct  daarna.  In  1983, na de overname van de Westerveldmolen,  werd de naam
gewijzigd in Molenstichting Lattrop-Tilligte.

Vanaf 1892 heeft in Lattrop de Vennegoormolen gedraaid.  Deze werd in 1958 afgebroken. In 1910 bezocht
Johannes Oortman uit Lattrop het dorpje Tjamsweer in Groningen en kocht voor f 1.400,‒ de van 1779 daterende
pel- en oliemolen. Via waterwegen,  waaronder het  kanaal  Almelo-Nordhorn,  en met hulp van vele noabers,
kwam  hij  er  mee  thuis.  De  molen  kreeg  de  naam  Oortmanmolen  en  zou  het  boegbeeld  worden  van  de
Molenstichting. Lang heeft molenaar Oortman van zijn molen niet geprofiteerd, want in de jaren dertig zette het
verval  in. Ruim na de oorlog,  toen er inmiddels veel erfgoed was verdwenen,  begon men aan restauratie  te
denken. In 1983 werd de stellingmolen, met riet gedekte romp en kap, door de Molenstichting gerestaureerd.

Bakker  en  molenaar  Gerhardus  Brunninkhuis  kocht  in  1865 de  Westerveldmolen  in  Tilligte.  Deze  pel-  en
korenmolen aan de Frensdorferweg was in 1863 door Heinrich Joseph Fickers uit Wietmarschen gebouwd. In
1929 kwam er een einde aan de Westerveldmolen, vanwege een breuk in de wieken. In de Tweede Wereldoorlog
werd de houten romp gedeeltelijk afgezaagd. De romp diende enkel nog als opslagplaats van veevoeder. In 1982
kwamen er plannen voor herstel van de Westerveldmolen. De Molenstichting werd in 1983 eigenaar en 1 jaar
later volgde de restauratie. Deze beltmolen heeft een met riet gedekte romp en kap. Hij staat op een kunstmatig
opgeworpen heuvel, de belt, waarin een invaart (tunnel), voor paard en wagen, is aangebracht.

Lambert Brandehof, Derk Bloemkamp en Albert Keizer kregen in 1816 van koning Willem I het recht op de
bouw van een windkorenmolen. Dit was tegen het zere been van de familie De Thouars van Singraven, die
eeuwenlang het alleenrecht op de exploitatie van molens in deze omgeving had gehad. Aan dit adellijk recht van
windvang was tijdens de Bataafse Republiek (1795-1801) een einde gekomen. In 1846 brandde de zo genoemde
"Oale  Möl"  af.  Hij  werd  herbouwd als  koren-  en  pelmolen.  In  1853 kocht  Roessingh  Udink,  de  heer  van
Singraven en burgemeester van Denekamp, de molen, met Gerrit Borgelink als molenaar. In 1870 werd Herman
Borgelink eigenaar  en werd het  de Borgelinkmolen.  Omstreeks  1930 trad verval  in.  Na de oorlog deed het
molenrestant  dienst  als  mengvoederbedrijf.  In  1992  werd  de  Molenstichting  eigenaar.  Opnieuw  volgde
restauratie en in 2002 draaide de Borgelinkmolen weer.

In Denekamp stonden omstreeks 1970 vier verwaarloosde molens in desolate toestand. Eigenlijk was het een
uitzichtloze  situatie.  Vier  windkorenmolens,  allemaal  bovenkruiers  met  achtkantige  romp,  werden  met
vakmanschap van molenmaker Wintels gerestaureerd. Ter bestrijding van de jeugdwerkeloosheid en ter wille
van het behoud van het ambacht, werden de restauraties als leerlingbouwplaatsen gezien. Alle molens zijn in
gebruik en bediend door zelfopgeleide molenaars.  De St. Nicolaas-  en Borgelinkmolen kregen het  predicaat
"rijksmonument" en de Oortman- en Westerveldmolen kwamen op de lijst "gemeentelijke monumenten". Na een
kwart eeuw restauratie kon gesproken worden van een "herlevend verleden".

Sport 

Als één sportmoment zich in de herinnering van de mensen uit Denekamp heeft vastgezet, is het de gebalde vuist
van wielrenner Hennie Kuiper in 1983 op een kasseienweg in Noord-Frankrijk, waar hij stond te tieren vanwege
een gebroken wiel. Het was kort voor de finish van de wielerklassieker Parijs-Roubaix, waar hij toch als eerste
aankwam. Noord Deurninger Kuiper is de bekendste sportman van Denekamp. Hij won klassiekers, presteerde in
de Tour de France en werd Olympisch, Nederlands en wereldkampioen. Denekamp werd een wielerdorp; andere
wielercoryfeeën, als Herman Snoeijink en Erwin Nijboer, droegen daaraan bij. Al vóór de oorlog organiseerde
de VVV Rondes van Denekamp. De Meesterrondes na 1945, de wielerveldritten op 't Goor (1978-1984) en de
Profronde van Nederland  (1995,  1997 en  1999) waren  Denekampse spektakelstukken.  In  1978 ontstond de
Rijwiel en Tourclub Twente (RTC), die vanuit Denekamp tourtochten en wielervierdaagses organiseert.

De  eerste  sporten  in  en  rondom  Denekamp  waren  klootschieten,  paardrijden  en  in  de  winter  schaatsen.
Klootschietverenigingen ontstonden, zoals Nooit Gedacht te Noord Deurningen (1920), Ons Streven in Tilligte,
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Dorp  Boer,  Lattrop-Breklenkamp  en  KV  Beuningen.  Klootschieten  doet  men  op  zandwegen,  straten  en
aangelegde  banen.  In  2010  werd  in  Dinkelland  het  Europees  kampioenschap  gehouden.  In  1904  werd  de
Denekamper IJsclub opgericht.  Schaatsen werd de kinderen  met de paplepel  ingegoten.  In  Denekamp is de
"Iesbaan" op 't Goor altijd de belangrijkste accommodatie geweest. Velen zochten de uitdaging en schaatsten
over het kanaal naar Almelo of de Elfstedentocht. Paardrijden als sport moet van alle tijden zijn geweest. In 1935
werd de rijvereniging De Dinkelruiters in Denekamp opgericht. De Grensruiters in Lattrop dateert van 1946 en
de Kanaalruiters in Denekamp van 1971. Manegecomplexen als het Pandoer in Lattrop en de Zonnebeek in
Denekamp zijn nu belangrijke paardensportcentra.

In de periode van 1907 tot en met 1935 kwamen er negen voetbalclubjes van de grond. In 1907 was Leonidas in
Denekamp de eerste en in 1935 Tilligte SV en Dinkelland in Lattrop de laatsten. Na de Bevrijding (1945) was er
nog maar één over:  DOS'19 in Denekamp.  De andere clubs hadden opgehouden te bestaan. Problemen met
accommodatie, reizen en lage inkomens waren de oorzaak. Na de oorlog werd voetbal volkssport nummer één.
DOS'19 groeide uit tot de grootste club. Vele jaren speelde zij op het hoogste amateurniveau. In 1970 ruilde de
club de velden op de Bögelscamp in voor een nieuw, groter sportpark De Molendijk. Er werden nieuwe clubs
opgericht: in 1949 zaterdagclub Sportclub Denekamp, in 1955 Dinkelland in Lattrop en in 1965 Tilligte SV. De
laatste  twee  fuseerden  in  2007  tot  DTC'07.  In  2012  kwam het  tot  een  fusie  tussen  DOS'19  en  Sportclub
Denekamp onder de naam SDC'12. Tot circa 1970 voerde voetbal verreweg de boventoon in de sportbeoefening.

Men leerde in Denekamp vanouds zwemmen in de Dinkel. Waar de Dinkel het kanaal Almelo-Nordhorn kruist,
was  zelfs  een  gemeentelijk  zwembad.  Na  de  bouw  van  een  openluchtbad  in  1957  ontwikkelde  zich  de
zwemsport. In 1962 ontstond zwemclub De Dinkel, die onder leiding van inspirator Gerard Oude Nijeweme
diverse nationale titels in de wacht sleepte. Een aantal jongens en meisjes behaalde (inter)nationale successen als
lid  van  een  nationale  zwemploeg.  Getennist  werd  er  in  Denekamp  al  in  1916  op  een  baan  achter  hotel
Dinkeloord, later op banen aan De Molendijk. De eerste tennisvereniging TVD ontstond in 1973. De sterke groei
van de tennissport hing ook samen met de komst van "nieuwkomers" naar de gemeente. De touwtrekkers van
Koapman Boys uit Tilligte behaalden Europese en Wereldtitels. Heel bijzonder was het winnen van twee gouden
medailles bij het speerwerpen en discuswerpen op de Paralympics van 1976 in Toronto door Thea Niehoff-
Engelbertink.
Na 1970 nam de vrije tijd en bestedingsruimte toe. Er vond een explosie van sporten en nieuwe verenigingen
plaats. In Denekamp kwam het voor volleybal via DVC en Syrphus tot Devoko. Judosport Denekamp kwam van
de grond. Waterpolo bij de Dinkel. Tafeltennisclubs Dinkelland in Lattrop en DETAC in Denekamp, Badminton
Club Denekamp, basketbalvereniging Ostara, verbreedden het aanbod. De bouw van sporthallen en gymlokalen
werd een bekend verschijnsel. Gemotoriseerde sporten bleven met autorodeo en grasbaanraces niet achter. Er
werd  gewandeld,  gegymd,  jeu  de  boules  gespeeld,  lange  afstand  gelopen  en  aan  triatlons  deelgenomen.
Langlaufers, zaalvoetballers en anderen sloten aan. Een klein dorp werd groot in sportbeleving. Bron: Canon van
Denekamp.
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Heemkundegroep Denekamp

Laatste woord

De vele kleurrijke figuren en bijzondere gebeurtenissen maken het leuk om de geschiedenis te lezen. Bovendien
is  kennis  van  het  verleden  heel  belangrijk.  Inzicht  in  historische  processen,  onderlinge  verbanden  en
maatschappelijke  veranderingen  geven  meer  inzicht  op  zowel  de  gebeurtenissen  in  het  verleden  als  op  de
tegenwoordige samenleving. Want geschiedenis is overal om je heen. Als je geïnteresseerd  bent in geschiedenis
en de verhalen leest, maak je uitgebreid kennis met de wereld van vroeger en de manier waarop die door is
gegaan  in het  nu. Dan kun je wellicht  de wereld beter  begrijpen.  Je kunt belangrijke gebeurtenissen  vanuit
meerdere invalshoeken bekijken. Je leert over de verhoudingen in het dorp of stad waar je woont. Je ziet hoe
maatschappelijke ontwikkelingen de herinnering aan het verleden beïnvloeden.  Wat is de invloed op het dorp
van de ontginning van de heidevelden? Waarom is de infrastructuur veranderd?  Dat zijn vragen waar je een
antwoord op kunt omschrijven. Je wordt gefascineerd door het verhaal achter de gebeurtenis. Het is tijd voor
geschiedenis.  De  Verlichting  of  Eeuw van  de  Rede  was  een  cultureel-filosofische  stroming in  Europa  die
samenviel met de achttiende eeuw. De Verlichting stond voor bevordering van de landbouw en uitwisseling van
het intellect. Dat was de achterliggende gedachte om een eind te maken aan de horigheid en een begin te maken
met de ontginning van de heidevelden.
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