
1 
 

 

 

 

 

 

Wierden 
het land van mijn vader 

Anneke 
Koers 
 

 



2 
 

Voorwoord  
Het oude boerenleven is niet natuurlijk niet alleen in Wierden verdwenen, maar in heel 
Twente. Het was niet alleen rozengeur en maneschijn. Wel heel anders dan tegenwoordig en 
alles ging in een lager tempo. De tonnenman kwam wekelijks de volle pleetonnen verwisselen. 
Het was normaal dat de vrouw thuisbleef na haar huwelijk. Pas in 1956 mochten getrouwde 
vrouwen werken, een bankrekening openen en zonder toestemming van manlief op reis. Al 
vanaf de middeleeuwen is er behoefte om voor eens en voor altijd het huwelijk te ontbinden. 
Toch hebben wij in Nederland pas vanaf 1971 een liberale echtscheidingswet. Tot die tijd was 
scheiden niet gemakkelijk. Vanaf 1838 tot 1971 was overspel één van de vier gronden waarop 
een echtscheiding kon worden uitgesproken. Andere gronden waren verkwisting, veroordeling 
tot gevangenisstraf wegens een misdrijf en mishandeling. Wanneer één van deze redenen niet 
aanwezig was, kon er niet gescheiden worden. In de loop van de eeuwen zijn beleidsmakers 
altijd druk in de weer geweest met het landschap. Ze legden houtwallen en landweren aan, ze 
groeven sloten en kanalen en ga zo maar door. Ze deden het alleen nooit omdat ze het 
landschap dan mooier vonden, de veranderingen hadden altijd een praktisch nut. Ze deden 
het om voedsel te verbouwen, om water af te voeren of om producten te vervoeren. De 
boerderijen met hun karakteristieke erfbeplanting vormden de bakens in een landschap dat 
nog grotendeels door het boerenbedrijf werd bepaald. De smalle dorpsweg slingerde zich door 
het open landschap. Mijn grootouders sliepen nog in de bedstee, ze aten stamppot van eigen 
aardappelen en spek van hun eigen varken. Ze spraken vrijwel uitsluitend dialect en hun 
horizon reikte nauwelijks verder dan het eigen dorp.  De geborgenheid van de kinderwereld 
wordt door de volwassenen dikwijls als heel wat minder harmonieus ervaren. Zij zien 
haarscherp de misstanden en gebreken die men de kinderen verborgen heeft willen houden. 

 

Zandinksweg, weggetje tussen Ypeloweg en de Rijssensestraat naar het Haarbos 
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Inleiding 
Zo`n 200 jaar v.Chr. werd de zee onrustiger. Er deden zich vaker hoge stormvloeden voor, 
waardoor de woonplekken van de eerste boeren te vaak bedreigd werden. Sommigen trokken 
weg, maar de meesten hoogden hun woonplek op. Nu dus ook opzettelijk. De eerste wierden 
ontstonden. Een wierde is Gronings voor het woord `terp`. 

De stuwwal in het landschap tussen Wierden en Hoge Hexel is waarschijnlijk ontstaan als 
gevolg van opstuwend ijs. De hoger gelegen grond die na het verdwijnen van het ijs achterbleef 
werd na verloop van tijd in gebruik genomen als landbouwgrond en door eigenaren en 
pachters van diverse erven gezamenlijk beheerd. Het Vossenbos is een driehoekig gebied op 
deze stuwwal ter hoogte van de plaats waar de Hexelseweg en de Oude Zwolseweg 
samenkomen. Het terrein omvat ruwweg manege De Vossenbos (voorheen Kamp Vossenbos 
en daarvoor Arbeidskamp Vossenbos), landgoed Den Vossenbosch, bungalowpark Hoge 
Hexel, de boerderij van de familie Hoksbergen en alle bijbehorende landerijen. Voorheen stond 
deze plaats bekend als “De Stichterij” of “Het Sticht”. Uit de aanwezigheid van diverse 
grafheuvels valt af te leiden dat het gebied al heel lang wordt bewoond.   

 

Erve De Wever, (Aaltink) Ypeloweg 
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Erve De Wever, huiskamer 

Hoge Hexel ligt ten noorden van de kern van Wierden en ligt op een verhoogde rug (stuwwal) 
in het landschap, dat ontstaan is door schuivende landijs tijdens de laatste ijstijd. Op deze 
hoge gronden ontstonden de eerste bouwlanden (essen). De wegen liggen om en over de essen 
waardoor de erven zijn verspreid. Het landgoed de Barkel op Hoge Hexel bevat veel 
cultuurhistorische elementen, zo is het landgoed als Rijks-monument aangemerkt. Er zijn 
o.a. grafheuvels gevonden uit de IJzertijd en uit de vroege Steentijd. Verder heeft het landgoed 
als boerenhoeve een geschiedenis die teruggaat tot de vroege vijftiende eeuw en de aanwezige 
Bentheimer waterput wordt geschat  uit de zeventiende eeuw te stammen. De boerenhoeve 
van de Barkel was in de vroege middeleeuwen twee eeuwen lang een kloosterboerderij en later 
twee eeuwen lang een pachtboerderij van de textielfabrikanten Ten Cate. In 1906 gekocht en 
sinds die tijd eigendom van de familie Boom.  Aan de Nieuwe Schoolweg,  Hoge Hexel, ligt één 
van de oudste erven van Hoge Hexel. Dit erf  ‘de Kloosterboer’ op zijn Wierdens ‘de Kloasboer’ 
lag vroeger aan de Brink en wordt in de leenregisters van 1381 al genoemd. In de vijftiende 
eeuw kwam het in bezit van het klooster Sibculo. In een ‘richtersbrief’  in het kloosterarchief 
ui 1454 wordt melding gemaakt dat het goed ‘Johannyck’ in de buurtschap Heggelse, kerspel 
Wederden’, werd verkocht. De boerderij naast camping Tolplas was vroeger een tolhuis. De 
naam Tolplas duidt op een plas en het drassige gebied van vroeger. Even verderop aan de 
Hexelseweg richting Daarle ziet u links een huis met de naam  ‘het Zuidbergje’. Dit gebied 
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heet in de volksmond Het Zuiderbergje en is een stuwwal resterend uit de ijstijd. Het landgoed 
de Dannenkamp van de familie Tilanus (vroeger een textielfabrikant) is een opengesteld 
landgoed en omvat ongeveer acht hectare. Daarvan is vijf hectare omgeploegd van grasland 
en maïsland tot nieuw natuur. Zo is er een oeverzwaluwwand en een vleermuizenkelder 
aangelegd. Aan de Veltkampszijweg ziet u een hoogteverschil, dit wordt de ‘Braambelt’ 
genoemd, zeer waarschijnlijk was dit vroeger een heidense begraafplaats. Aan de Kolonieweg 
staat een boerderij die gebouwd is onder architectuur van Jan Jans. De Kolonieweg dankt 
haar naam aan de nederzetting van enkele arbeiderswoningen van arbeiders die te werk zijn 
gesteld voor ontginning. Het Lageveld is een dagrecreatiepark geopend van zonsopgang tot 
zonsondergang. De Oude Zwolseweg was indertijd een doorgaande weg van Almelo naar 
Zwolle. Sliepersdijk dankt haar naam naar een scharenslijper die hier vroeger met vrouw en 
kinderen een arm bestaan leidde. Landgoed de Barkel is naast een rustpunt ook een 
pleisterplaats voor een kop koffie en cultuurhistorie. Landgoed de Barkel is ongeveer zes 
hectare groot. De naam Barkel is een verbastering van ‘berken’ en ‘loo’ hetgeen open plek in 
een berkenbos betekent. Grafheuvels uit de IJzertijd en de Jonge Steentijd duiden erop dat 
dit al zeer lang bewoond gebied is. 
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Het land van mijn vader  
 

Wierden is een gemeente en forenzendorp bij Almelo. Op 30 april 2017 woonden er 24.252 
mensen (bron: CBS) op een oppervlakte van 95,24 km². De gemeente Wierden maakt deel uit 
van de Regio Twente. Het dorp Wierden ligt tussen het Twentekanaal en het natuurgebied 
het Wierdense Veld. Wierden is 250 hectare groot.  

Wierden, als "Widerden" vermeld op een kaart van Abraham Ortelius (1570).  Het dorp 
Wierden was omstreeks 1400 een pleisterplaats aan de grote heirwegen 
van Deventer en Zwolle naar Duitsland. Een grote waterplas van "een uur gaans" scheidde 
Wierden van Almelo. De verbinding had tot omstreeks 1405 plaats per schuit. In 1405 werd 
een dijk aangelegd. Op de dijk werd een nieuwe kerk gebouwd die zich toen buiten de 
dorpskern bevond. Deze Sint-Janskerk (Wierden) was gewijd aan twee heiligen, 
Sint Johannes en Sint Johannes de Doper. De kerk van voor 1405, die noordelijker stond op 
de plek achter het tegenwoordige wevershuisje, werd afgebroken. Daar stond ook de Oude 
Wheme of Oude Pastorie. De naastgelegen oude Pastoorskamp, of ook Domineeskamp werd 
later gebruikt als begraafplaats. Dit is de huidige begraafplaats aan de Appelhofstraat. De 
oude weg naar de oude bisschopsstad Ommen en naar de hanzestad Zwolle liep langs de oude 
kerk, langs de oude wheme naar het Wedervoort. Aan de brink van Wierden in het oude 
centrum bevond zich 'Het Jak'. Hierin werd het rundvee samengedreven als het van de 
gezamenlijke es kwam. Wierden hoorde tot 1811 onder het gericht Kedingen en was een van 
de zogenaamde Rijssense kwartieren . In 1811 werd Wierden de hoofdplaats van de 
gelijknamige gemeente. 

Het rechtsgebied van de Heren van Almelo omvat oorspronkelijk niet alleen de latere 
heerlijkheid Almelo, maar een groot deel van noord-west Twente. Na de verovering van Goor 
zet de krachtmeting zich voort in de omgeving van Rijssen. In 1363 wordt vrede getekend 
tussen de heren van Almelo en de bisschop Jan van Arkel, waarbij de eersten hun Huis Almelo 
maken tot ‘open huis’ voor de bisschop en de laatste de vrije heerlijkheid Almelo erkent, zij 
het in een veel beperkter gebied: Almelo, Vriezenveen en de Wierdense Woeste. Met deze 
‘vrijheid van Almelo’ worden de heren van Almelo daarna beleend door de bisschoppen. In 
Wierden blijft de heer van Almelo de teugels flink in handen houden door het bezit van de Hof 
te Wierden, of  Meijershof. Op deze Hof is de kerk van Wierden ontstaan, eerst als kapel vanuit 
Rijssen, maar later als zelfstandige parochiekerk. De plaats van de kerk is decentraal gelegen, 
want de Wierdense erven liggen hoofdzakelijk in de Huurne en op ’t Loo. De heren van Almelo 
bezitten het patronaatsrecht van de kerk en aan de Meijershof is het erfmarkerichterschap 
van de marke Wierden verbonden. In 1656 wordt door de heer van Almelo het 
markerichterschap van de marke Hooge Hexel aangekocht van de familie van 17 A.J. Gevers 
en A.J. Mensema, “De havezaten van in Twente en hun bewoners”, Zwolle 1995, pag. 224-
225. 18 HCO Zwolle, toegang 145 hypothecaire boekhouding, kantoor Almelo 
Overschrijvingsregister 86, acte 1. 19 G.J. ter Kuile sr, “De opkomst van Almelo en Omgeving”, 
voorin: kaart Heerlijkheid Almelo en pag 13. Langen. 20) Door markefusie gaan Wierden en 
Hooge Hexel daarna als één marke verder. De Wierdense Woeste is voor ons van belang, omdat 
daarin de Schuilenborg gelegen is. Deze waterburcht is een vluchtburcht die behoort bij de 
Hof Wierden. De omliggende hooilanden zijn van de heer van Almelo, maar ook van een flink 
aantal Wierdense boeren. Bij de verkoop van de Meijershof in de 19e eeuw heeft de graaf van 
Almelo de Schuilenborg behouden. De Hof zelf is afgebroken en op de landerijen ontstond het 
dorp Wierden. Alleen de straatnaam Smeijerskampstraat herinnert nog aan de Hof te Wierden. 
Tot 1405 was de enige verbinding tussen Wierden en Almelo een veerdienst over het water 
van het Veer te Wierden (VPR 2712) naar het Verenhuis in Almelo (VPR 1833). In 1405 komt 
de eerste wegverbinding tot stand blijkens een overeenkomst tussen Egbert van Almelo en 
bisschop Frederik van Blankenheim. 21) Maar ook het veerschip blijft nog jarenlang varen, 
blijkens een aantekening bij het Verenhuis te Almelo in het verpondingsregister 1601: 
pretendeert vrij te wezen (van verponding) wegens zijn voortdurende diensten. 
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Een kaart uit de verre oudheid. Almelo ligt centraal op deze kaart. Geheel rechts stroomt de 
Dinkel met aan de westelijke kant de uitstroom naar het westelijk deel van Twente met een 
verval van ruim dertig meter! De ruimte tussen Almelo en Wierden wordt ingenomen door 
veen en moerasgebied en water uit de Regge. 

De vorming van het landschap rond Almelo en Wierden – zoals we dat nu kennen – vond zijn 
aanvang in het Saalien, de koude periode van 300.000 tot 130.000 jaar geleden tijdens het 
pleistoceen. Gedurende de op één na laatste ijstijd in deze koude periode baande zich vanuit 
Scandinavië oprukkend landijs in de vorm van langgerekte lobben een weg door het dal van 
de Regge en de Dinkel. Hierdoor werd het aanwezige materiaal dat in vroegere tijden door deze 
rivieren was afgezet opgestuwd tot de heuvelruggen zoals we die nu kennen. Na het smelten 
van het landijs bleef plaatselijk een dik en nauwelijks water doorlatend pakket achter van 
keien, grind, grof zand en keileem. Op de hellingen van de gestuwde terreinverheffingen 
ontstonden erosiedalen, terwijl in de lager gelegen delen een netwerk van 
smeltwaterstroompjes zorgde voor het ontstaan een sterke afwisseling van hoge en lage 
terreingedeelten. Tijdens het pleistoceen heersten hier toendra en pool-woestijnachtige 
omstandigheden en had de wind vrij spel op de onbegroeide gronden, waardoor het hele gebied 
van Twente werd bedekt met een laag dekzand. Omdat hierdoor het bestaande reliëf een 
nivellering onderging ontstond een glooiend landschap. 

Doordat Almelo en het zuidoostelijk deel van Wierden in een kom liggen en er vroeger nog 
geen voldoende maatregelen werden genomen door middel van stuwen en dergelijke was het 
verval over korte afstand en de stroomsnelheid zo groot, dat de beken na overmatige regenval 
buiten hun oevers traden en gedeelten van Almelo en het zuidoostelijk deel van Wierden en 
omliggende landerijen onder water kwamen te staan. Behalve het ongemak en de schade 
maakte het verontreinigde vloedwater de drinkwaterputten onbruikbaar. 
Met de oprichting van het Waterschap De Regge in 1883 begon de verbetering van de 
waterbeheersing in en om Wierden. Volgens de reglementen omvat het gebied 144.000 hectare 
namelijk alle gronden die op de Regge en haar vertakkingen afwateren en die gelegen zijn in 
de met name genoemde Twentse gemeenten. Kanalisatie zorgde in eerste instantie voor dat 
het water in de vorige eeuw nog sneller naar het verzamelpunt rond Almelo stroomde waardoor 
nog meermalen overstromingen plaats hebben gevonden. De laatste keer dat dit gebeurde was 
in 1946. In het belang van de boer diende deze situatie verbeterd te worden. Een belangrijk 
instrument waarmee de overheid dit probeerde te veranderen was de ruilverkaveling. Deze 
was aanvankelijk alleen maar bedoeld om de problemen van versnipperd eigendom op te 
lossen en hield niet veel meer in dan een herverdeling van de gronden, zodat de bewerkers 
ervan hun beroep doelmatiger konden uitoefenen. In de loop van de tijd ontwikkelde 
ruilverkaveling zich echter tot een instrument om een scala van veel meer soorten ingrepen 
door te kunnen voeren.  
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Niet alleen de versnipperde verkaveling werd aangepakt, maar ook andere zaken kregen 
aandacht. Zo werden de waterhuishouding en de ontsluiting van gebieden verbeterd en in 
sommige gevallen werden zelfs boerderijen verplaatst. Deze veranderingen in de werkwijze bij 
ruilverkaveling zijn niet alleen het gevolg geweest van een veranderende landbouw en puur 
technische omstandigheden, maar ook van ontwikkelingen die zich op een breder vlak in de 
samenleving afspeelden. Ruilverkaveling is veel toegepast. Ongeveer zeventig procent van het 
landelijk gebied van Nederland is in de loop van de tijd op de schop gegaan, sommige gebieden 
zelfs meer dan eens. Rondom Wierden is van het oorspronkelijke landschap alleen de 
Engbertsdijksvenen en het Wierdense Veld overgebleven. Enter bijvoorbeeld lag midden op de 
heide, er waren heidevelden rondom het dorp. Het is niet overdreven om te stellen dat 
ruilverkaveling gedurende de twintigste eeuw één van de voornaamste instrumenten is 
geweest om veranderingen, landschappelijk, economisch en zelfs sociaal, in de agrarische 
samenleving te bewerkstelligen. 

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

Op het Loo in Wierden zijn restanten van vroeg neolithische nederzettingen gevonden, 
grondsporen van langwerpige huizen. Ook hebben er grafheuvels gelegen in het Wierdense 
Loo en Hoge Hexel. Deze zijn aan het eind van de twintigste eeuw door onkunde vernietigd. 
Ook zijn er vroegmiddeleeuwse woningen aangetroffen in het Loo. 

De naam 'Wierden' wordt wel in verband gebracht met de ligging van een grote waterplas 
tussen Wierden en Almelo. Het zou te maken hebben met een kunstmatige hoogte ter 
bescherming tegen het water, zoals terpen, hillen, warden, wierden. Volgens velen lijkt deze 
afleiding niet waarschijnlijk, aangezien deze terpen of wierden hoofdzakelijk in het noorden 
van Nederland voorkomen. Het is zeker dat de naam Wierden is afgeleid van Wederden. 
Wederden zou kunnen betekenen "bevloeide strook grasland langs een rivier". In het 
Overijssels schattingsregister treffen we als omschrijving aan: Wederdem (1323), Wederden 
(1334), Weerden (1450), Wederden (1456), Wedderen (1531), Wijrden (1551) en Wierden in 
1670. De naam Wederden treffen we ook al aan op schrift, dat dateert uit het eind van de 
dertiende eeuw. In een lijst van leengoederen van de Herrschaft Steinfurt uit 1280 wordt 
gezegd dat "Ecbertus de Almelo miles tenet jure homagii duas domos in Wederden er duas 
domos in Elsne". Ten slotte komt Widerden voor op een oude kaart van Abraham 
Ortelius uit 1570. Op deze kaart wordt dit Widerden aan de Regge getekend, ongeveer waar 
nu Nijverdal ligt. De grond tussen de dorpen Enter en Wierden stond, zo vertelt de 
geschiedenis, in de Middeleeuwen driekwart van het jaar onder water. Tussen Wierden 
en Rijssen lag heide evenals verder naar het noorden tot aan het dorp Hellendoorn. 

In 1405 werd een overeenkomst gesloten tussen de heer van Almelo en de bisschop Fredrik 
van Blankenheim, heer van Overijssel. Deze leidde ertoe dat dwars door het moeras tussen 
Wierden en Almelo een dijk en daarmee een verbinding over het land, werd aangelegd. Om 
gebruik te kunnen maken van deze verbindingsweg moest men tol betalen. De tolboom stond 
ter hoogte van het "Schottenhuis", een voormalige Wierdense herberg, die ongeveer op de plek 
stond van hotel De Zwaan. Vandaar is "De Tolmennekes" gekozen als naam voor de 
plaatselijke carnavalsvereniging. Voordat men de tolboompalen mocht passeren, moest men 
eerst het nodige tolgeld betalen. (In 1749 was dat "van een beslagen wagen" twee stuyvers, 
twee doyten, van een yder persoon, die daar in sit één stuyver enz.) Het vroegere tolbordje 
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hangt nu in Huize Almelo. De vroegere tolboompalen kunnen gezien worden als een poort en 
in dit verband wordt door velen uitgelegd dat Wierden daarom "De Poort van Twente" is. 

 

De gemeente Wierden ligt in het westen van Twente en grenst aan de 
gemeenten Hellendoorn in het noorden, Twenterand in het noordoosten, de stad Almelo in 
het oosten, Hof van Twente in het zuiden en Rijssen-Holten in het westen. Wierden omvat 
9580 hectare grond en bestaat naast het dorp Wierden (15000 inwoners) uit het 
dorp Enter (7000 inwoners) en de buurtschappen Hoge Hexel (1000 inwoners), Notter (600 
inw.), Zuna (300 inw.), Rectum (400 inw.) en IJpelo (300 inw.).  

"Wierden is een uitmuntend akelig dorp, en de burgemeester der gemeente woont op 
Luijerweerd. Vóór wij 't logement van den gemeente-assessor Nollen bereikten, wachtte ons 
eene geduchte marteling op de straatstenen. Voor een voetganger zal een wandeling daarover 
hoogste onaangenaam, voor een podagrist moet zij gruwelijk zijn. Gaarne geloven wij, dat zulk 
een lijder uit het Vorstelijk 's Hage, in den zomer van 1845 eenen gezondheidstoernée door 
Twenthe makenden, op deze straat stil hield, en tegen den geregtsdienaar smeekend uitriep: 
"Een bankje van duizend Gulden geef ik hier voor ééne el asphalt!" 

Een passage uit het boek: "Meine Reisportefeuille" van Harm Boom in 1846 geschreven, toont 
aan, dat er in Wierden in de loop der jaren het nodige is veranderd. Een naamgenoot van 
Harm, de journalist Henk Boom, schreef nog niet zo lang geleden na een bezoek aan Wierden 
in een regionale krant:"alwaar ik mij kan overtuigen dat er de afgelopen 136 jaar wel degelijk 
iets is gebeurd. Ach, had Harm nog maar geleefd. Hij zou - ik vermag daar niet aan twijfelen 
- opnieuw de dichter Kantelaar hebben geciteerd met een klein variant in slechts één regel: 
"Ja Wierden, 't pronkjuweel der aard"...." 

Een tikkeltje overdreven misschien, de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Zeker is 
dat Wierden, behalve Harm en Henk, vele andere gasten heeft ontvangen. De meesten op 
doorreis. Wierden heeft als verbindingsplaats door de eeuwen heen een belangrijke rol 
gespeeld. 

Het dorp Wierden was omstreeks 1400 een pleisterplaats aan de grote heirwegen van Deventer 
en Zwolle naar Duitsland. Een grote waterplas van "een uur gaans" scheidde Wierden van 
Almelo. De verbinding had tot omstreeks 1405 plaats per schuit. In 1405 werd namelijk een 
dijk aangelegd. 

De gronden tussen de dorpen Enter en Wierden stond, zo vertelt de geschiedenis, in de 
middeleeuwen driekwart van het jaar onder water. Tussen Wierden en Rijssen lag heide 
evenals verder naar het noorden tot aan het dorp Hellendoorn. 

In 1405 ging de postkoets van Deventer naar Bentheim door Wierden. Daarmee werd Wierden 
een belangrijke verbindingsplaats en is dat eigenlijk tot op de dag van vandaag gebleven. Het 
drukke verkeer wordt tegenwoordig voor een groot deel om het dorp Wierden heengeleid via 
de rondweg door Het Zuidbroek.  

Geruime tijd geleden was de situatie duidelijk anders. Toen schreef "Observer" in de Wierdense 
Courant: "Het kan er soms druk zijn in ons goede dorp, vooral wanneer de spoorbomen aan 
de Nijverdalsestraat of in Almelo hebben dichtgezeten. Dan komen soms hele rijen voertuigen 
van allerlei soort een plotselinge verkeersdrukte veroorzaken. Op het Burgemeester Van den 
Bergplein is het dan bijkans onmogelijk de andere zijde van de straat te bereiken. Het verkeer 
speelt dan in ons dorp een grote rol en geeft onze politiemannen meermalen handen vol werk." 

"En kende Wierden veertig jaren geleden ook al verkeersproblemen?" vraagt Observer zich af 
in een krant uit 1960. "Nou en of!" Wierden was op verkeersgebied zelfs berucht. Hoe dat 
kwam? Door twee zeer gevaarlijke punten. "In de eerste plaats de nauwe entree van ons dorp 
aan het begin van de Almeloseweg (de slechts enkele meters brede weg liep tussen een woning 
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en een schuur door) en ten tweede de nauwe doorgang bij het toenmalige postkantoor (de 
nauwe ruimte tussen de schuur van Van Buuren en de woning van de heer F.H. van der 
Kolk)." Dat moet dus rond 1920 zijn geweest. 

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

De straatweg van Deventer naar de Hannoverse grenzen kwam in 1819 tot stand. En het moet 
deze straatweg zijn, waarover Harm Boom in 1846 klaagde: "eene geduchte marteling op de 
straatstenen." Het valt achteraf moeilijk te controleren of ook de vele andere reizigers, die door 
Wierden, "'t plaatsje, dat in 1845 door eene hevige ziekte werd geteisterd", trokken, het met 
Boom eens zijn "dat ons nooit het heimwee naar het Twentsche Wierden zou overvallen" 
ondanks dat de inwoners "goed van aard zijn, lekkere stoet en brood bereiden, op alle uur van 
den dag een glaasje klare jenever met suiker lusten, en ook gaarne een ander daarvan laten 
proeven". 

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

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

Voor 1800 leefde de Wierdense bevolking vrij sober. Rijk was de rond de vijfduizend mensen 
tellende bevolking niet. Voor vele geslachten waren de landbouw en het weven de middelen 
van bestaan. De huisweefkunst werd zowel in het dorp als in de buurtschappen beoefend. De 
landbouw en (thuis)weverij gaven kleding, dekking en voedsel. In het gemeentewapen vindt 
men deze belangrijke bronnen van inkomsten terug: de weversspoel en de korenaar. 

In de negentiende eeuw kwamen de landbouw en de industrie meer tot bloei. De huisweverijen 
verdwenen met de komst van de machinale weverijen, waarin velen werk vonden. Industrie 
en landbouw gingen hand in hand. Na de aanleg van de spoorwegverbindingen Almelo-Zwolle 
(1880) en Almelo-Deventer (1888) kon Wierden zich gelukkig prijzen met een gunstige ligging 
aan twee niet onbelangrijke spoorwegverbindingen. Ook al omdat Wierden verstoken was van 
een behoorlijke waterwegverbinding, waren deze spoorwegverbindingen van economisch 
belang voor het dorp. 

Zo voerde stoomspinnerij "Koningin Sophie der Nederlanden" (Ten Bos) grondstoffen en kolen 
(voor de ketels) per spoor aan, de Wierdense Exportslachterij (Coveco) verlaadde veel vlees per 
wagon, de firma Koudijs kreeg via een aansluitspoor haar veevoeder binnen en ook de 
voormalige boerenbond "Rectum - Ypelo" en de brandstofhandelaren hadden voordeel bij het 
spoor. Bron: historische kring wederden. 

Voor de Franse tijd bestond Wierden uit een aantal marken. Sommige marken waren groot en 
waren verdeeld in Heurnes. De naam bestaat nu nog, zoals de buurtschap de Huurne en de 
Huurnerweg. Men had in de marken een eigen wetgeving en rechtspraak (markenrecht) waarin 
het gemeenschappelijke bezit van de markegrond was geregeld. Hierbij moet gedacht worden 
aan: het kappen van bomen, de hoeveelheid plaggen die gestoken mochten worden, het 
regelen van de waterlopen en het aantal beesten dat er mocht grazen op de 
gemeenschappelijke gronden. 

De marke Wierden bestond uit drie kernen. Ten zuiden van de dorpskern bevond zich de 
Huurne' met overwegend grote boerenerven. Ten noorden van de kern Wierden bevond zich 
het Loo, met ook hier grote boerenerven. Dan de kern Wierden zelf, die voor de 16e eeuw niet 
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echt een kern te noemen was. Het dorp Wierden was niet meer dan een paar boerderijen 
rondom de nieuw gebouwde kerk aan de dijk, met als belangrijkste de Hof te Wierden. In het 
midden van de zeventiende eeuw werd door de verkoop van het markerichterschap van de 
marke Hoge Hexel deze marke aan Wierden toegevoegd en werd Wierden samen met Hoge 
Hexel een dubbele marke. De grens tussen de twee marken loopt richting oosten net onder 
het gebied De Barkel door naar de Lage Es en de Wierdense Weuste, en in westelijke richting 
naar de Eversberg in de voormalige marke  Notter. 

In geschriften van rond het jaar 900 werd al gesproken  van de in Wierden gelegen 
boerenerven. De eerste bewoners waren er al veel eerder, getuige de vele grafheuvels die 
Wierden gekend heeft. Deze grafheuvels zijn in jaren zestig geruimd. 
:  
 
 

De wereldlijke invloed van de heer van 
Almelo op Wierden 

 

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

Dit artikel is eerder gepubliceerd in 'De Dorpskerk van Wierden" (2007), een gezamenlijke 
publicatie van de Historische Kring Wederden en de Stichting Bedehuizen Overijssel en 
Flevoland). 

 



12 
 

 

Collatiebrief Gerritsen 

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

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

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

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

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

Bij de beroeping van proponent Adolph Hendrik Nijhoff in 1753 was de heer van Almelo - 
“unicus collator en patroon der Kerk en Pastorie te Wierden” – absent. Volgens het schrijven 
van de classis Deventer liet hij zich vertegenwoordigen door zijn jongere broer Johan Lodewijk 
des Heiligen Roomsen Rijksgraaf van Rechteren (1714-1762) “sijne saken op desselfs versoek 
en authorizatie waarnemende en daarbij sijnde versekert van den Kerkenraad van Wierden dat 
de beroepene Ad. Hend. Nijhoff haar sonderling aangenaam is”. 

In de “grote consistorie” van de Dorpskerk bevindt zich een bijzonder relict, namelijk een 
gietijzeren “kaminplat” of haardplaat. Dit soort platen stamt van origine uit het Siegerland 
(Duitsland) en bevonden zich - zoals de naam al zegt – achter het open vuur in de schouw en 
beschermden de wand tegen het vuur. Tegelijkertijd zorgden ze voor een behaaglijke 
uitstraling naar de kamer. Op haardplaten stonden vaak bijbelse taferelen afgebeeld; op het 
Wierdense exemplaar is de eerste rechtspraak van Salomo weergegeven. 
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De heer van Almelo maakte zijn besluiten veelal bekend via de zogenaamde “kerkespraken”, 
die soms vanaf de kansel werden afgekondigd, maar later in de regel bij de uitgang van de 
dienst door de koster werden bekendgesteld. Een voorbeeld van (een concept van) zo’n 
“publicatie” van de heer van Almelo, in dit geval van Adolf Philip Zeger des Heiligen Roomsen 
Rijksgraaf van Rechteren (1699–1771), gaat over het gedrag van de Wierdense jeugd: 

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

Actum (gedaan; CH) op Den Huijze Almelo 21 febr 1767. 

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

Voorts had de heer van Almelo het oppertoezicht op de kerkgebouwen en tot in de 19e eeuw 
het (gedeeltelijke) beheer van de kerkelijke administratie. Op een gegeven moment moest de 
collator - ingevolge Artikel 36 van het Reglement op de administratie der kerkelijke fondsen 
enz. - de administratie van kerkelijke goederen aan kerkvoogden en notabelen overdragen. 
Eerst weigerde hij om hieraan te voldoen, maar op 5 december 1823 deed hij toch afstand van 
een aantal stukken, nadat hij een jaar eerder aan het Provinciaal College van Toezicht nog 
had verzocht of de kerkelijke administratie te Wierden “op den ouden voet moge verblijven, of 
dat de Heer Rekestrant moge worden benoemd als permanente President bij het Kollegie van 
Kerkvoogden aldaar”. 

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

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

In het totaaloverzicht zijn de (gereformeerde/hervormde) Wierdense collatrix en collatoren uit 
het geslacht Van Rechteren (Limpurg) vanaf 1616 weergeven. Johan van Rechteren (geboren 
1595) lijkt “slechts” een recommandator te zijn geweest. Na het overlijden van deze Johan van 
Rechteren in 1641 duurde het tot 1645 voordat de boedelscheiding tussen zijn zes kinderen 
plaatsvond. Zijn oudste zoon Zeger - in 1644 meerderjarig geworden – werd zijn opvolger en 
kreeg Almelo toegedeeld. Volgens eerdergenoemde jonker Rutger David de Reijger heeft deze 
Zeger van Rechteren het recht van collatie en het erfelijk markerichterschap van Wierden “in 
1656 door koop van den doenmaligen heere Van Langen tot de Dakhorst hebbe aen sig 
gebracht” waarmee hij te Wierden dus de eerste protestantse collator uit het geslacht Van 
Rechteren (Limpurg) werd. Het collatorschap ging in het algemeen over van vader op zoon. 

Overzicht collatoren gereformeerd (hervormd) Wierden 1616-1923. Johan van Rechteren 
(1595-1641); Zeger van Rechteren (1623–1674); Adolf Hendrik des Heiligen Roomsen 
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Rijksgraaf van Rechteren (1656–1731); Adolf Philip Zeger des Heiligen Roomsen Rijksgraaf 
van Rechteren (1699–1771); Sofia Carolina Florentina des H.R. Rijksgravin van Rechteren 
(1725–1805); Frederik Lodewijk Christiaan graaf van Rechteren Limpurg (1748–1814); Mr. 
Adolph Frederik Lodewijk graaf van Rechteren Limpurg (1793-1851); Adolph Frederik graaf 
van Rechteren Limpurg (1827–1902); Mr. Adolph Frederik Lodewijk graaf van Rechteren 
Limpurg (1865-1935). 

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

 

De schietbaan 

In Wierden ligt de Schietbaanweg. Verscholen in het groen, haaks op de Schietbaanweg, liggen 
restanten van een poortschietbaan. De schietbaan is aangelegd in 1939 en werd onder 
voorzitterschap van burgemeester J.C. Van den Berg geëxploiteerd in de 'Vereeniging tot 
exploitatie van een schietbaan in de gemeente Wierden'. De aanleiding om destijds een 
schietbaan aan te leggen heeft alles te maken met de situatie in Nederland rond die tijd. 
Weliswaar was Nederland buiten de Eerste Wereldoorlog gebleven, maar er braken tijdens en 
kort na het einde van die oorlog ook in ons land onlusten uit. Als reactie daarop werden in 
veel plaatsen zogenaamde burgerwachten opgericht. Dit waren zelfstandige groepen, maar ze 
konden in tijd van nood door de burgemeester worden ingezet als verlengstuk van de politie 
bij de ordehandhaving. De burgemeester speelde een belangrijke rol bij het reilen en zeilen 
van deze groep burgers. De leden van de Burgerwacht hadden allen een geweer en het is dan 
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ook te begrijpen dat de behoefte aan een oefenplek groot was. In augustus 1939 moest de 
burgerwacht in verband met de mobilisatie haar wapens en munitie inleveren. Later zouden 
ze een beperkte hoeveelheid wapens en munitie terugkrijgen om daarmee te kunnen blijven 
oefenen. Daarnaast waren er in die tijd veel vrijwilligers die zich wilden inzetten voor de 
verdediging van het vaderland. Dit leidde tot de oprichting van diverse Landstorm korpsen. 
Deze Landstorm heeft overigens niets te maken met de in 1943 door de Duitsers opgerichte 
Landwacht Nederland, die later werd hernoemd tot Landstorm Nederland. De in Wierden 
opgerichte ‘Vereeniging’ verhuurde de schietbaan aan de Vrijwillige Burgerwacht en de 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm voor het oefenen met geweren en karabijnen. Er mochten 
ook andere verenigingen schieten mits die personen of instellingen geen doelen nastreefden 
die in strijd waren met het van regeringswege uitgeoefend gezag. Het was dus geen 
schietvereniging, maar een verhuurinstantie. De leden van het eerste bestuur waren: 
Burgemeester J.C. van den Berg (voorzitter), Jan Sutherland (stationschef), Hendrikus 
Antonius Hobert (fabrieksarbeider) en Berend Jan Klaas I (winkelier). Allen waren lid van de 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Bron: Harry Büter, secretaris Stichting Schietbaan 
Wierden. 

 

De oude schietbaan aan de Schietbaanweg in Wierden is weer in ere hersteld. De afgelopen 
maanden is er in opdracht van de stichting Schietbaan Wierden stevig doorgewerkt op het 
terrein. Met succes, want de werkzaamheden zijn tot een goed einde gebracht.  

„Zo is Wierden een cultuurhistorisch erfgoed rijker en kunnen inwoners, sporters en toeristen 
hiervan genieten", geeft het stichtingsbestuur aan. De schietbaan werd in 1939 aangelegd 
voor onder meer burgerwachten om hun schietkunsten te kunnen verbeteren. Er hing immers 
een niet geringe oorlogsdreiging in de lucht.  

"Het initiatief kwam onder andere van de Historische Kring Wederden", vertelt Harry Büter, 
secretaris van Stichting De Schietbaan. Het werd een gemeenschappelijk project met de 
stichting Behoud van 't Oud, waarbij samengewerkt werd met wandelvereniging Ambulare en 
de Mouniainbikegroep in Wierden. Stichting De Schietbaan zag het levenslicht met als doel 
de oude schietbaan in ere te herstellen en de zichtbaarheid en beleving van de baan terug te 
brengen. "Veel instanties, bedrijven en particulieren hebben ons op verschillende manieren 
ondersteund. Zonder deze hulp was het herstelwerk in zo'n korte periode niet gelukt!" 
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"De Wierdenaren kenden de Schietbaanweg wel, maar vaak wist men niet dat er verscholen 
in het groen nog restanten van een poortenschietbaan lagen", aldus Büter. 

De baan had drie schietpoorten van vier meter breed en drie meter hoog, met daarin 
schietopeningen. De poorten waren gemaakt van houten planken met daarachter staalplaten. 
De schietput, achterin de baan, was zo diep dat er iemand in kon staan. Vanuit de schietput 
werden de punten geteld en met behulp van gekleurde vlaggen doorgegeven. Later gebeurde 
dat per telefoon. 

Er was uiteraard ook een kogelvanger. Dit was een aarden wal waarin de kogels werden 
opgevangen. De grond ervan moest om de zoveel tijd gezeefd worden om de kogelresten er uit 
te halen. 

Het gaat om een unieke schietbaan. "Er zijn meerdere poortenschietbanen in Nederland, maar 
wat deze baan uniek maakt is de dubbele afscherming tegen verdwaalde kogels, zowel door 
poorten en door zandwallen." 

Op basis van de oorspronkelijke tekening zijn de basiselementen van de poortenschietbaan 
en de vorm van de zandwallen weer zichtbaar gemaakt. Er stond ook een waarnemings-
schuilhuisje. Dat huisje komt niet terug. Aan de Schietbaanweg komt een informatiebord met 
picknicktafel. Er is ook bewegwijzering aangebracht naar de schietbaan. Bron: De Driehoek, 
23 juni 2017. 

 

De burgemeester woont op het Leijerweerd 

Op 1 november 1838 vestigt Carel Frederic Herman Putman Cramer, de burgemeester van 
Wierden en Enter, zich met zijn vrouw Maria Elisabeth van Thielen op het buitengoed het 
Leijerweerd te Enter. Zijn zoon Joan Wilhelm Putman Cramer wordt in 1841 benoemd tot 
burgemeester van de gemeente Wierden en neemt dan samen met zijn vrouw Maria Gerarda 
Adolphina Johanna Schouten en hun drie kinderen intrek bij zijn ouders op het Leijerweerd. 
Ook de zuster van Joan Putman Cramer, Joanna Wilhelmina Maria, weduwe van Zeger de 
Jongh trekt bij haar ouders en broer in. Daar worden nog zes kinderen geboren. In 1845 
overlijdt Carel Frederic Herman Putman Cramer  en in 1847 zijn vrouw. Rond dit overlijden 
der ouders zijn toendertijd een aantal actes van boedelscheiding etc. opgemaakt met o.a. een 
volledige inventarisatie van alle goederen die op het Leijerweerd werden aangetroffen. Deze 
actes zijn hierna onverkort weergegeven. Tevens is nog opgenomen een acte van verpachting 
van de boerderij die naast het herenhuis stond. Deze verpachting geldt voor de jaren 1812-
1818. In deze acte komen we allerlei bepalingen en beperkingen tegen waaraan de toenmalige 
pachter was onderworpen. Na beeindiging van zijn loopbaan als burgemeester van de 
gemeente Wierden in 1880 en het overlijden van zijn vrouw in 1883 komt een einde aan de 
historie van het buitenhuis. In 1883 wordt het herenhuis voor  afbraak verkocht.  
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4 december 1903: Op deze datum werd de nieuwe burgemeester van de gemeente Wierden de 
heer J.C. van de Berg in Enter ontvangen. Eén dag later en hij zou als Sinterklaas ontvangen 
zijn. Tegen half twaalf die dag werd hij in Wierden afgehaald met zeven rijtuigen, waarin de 
raad en de feestcommissie zaten. De stoet werd vergezeld door twintig ruiters en achttien 
fietsrijders. Bij het Exoo aan de Regge, in de buurt van Enter, wachtte de muziek. Na het 
spelen van 'Lang zal hij leven' ging het stapvoets richting Enter. In het dorp was een grote 
menigte op de been. De optocht ging door Enter tot het Zuidereind en daarna terug naar het 
gemeentelokaal aan de Oude Pastoriestraat (nu het Hervomd Dienstgebouw). Hier werd de 
welkomstgroet uitgesproken door de heer Op den Akker, voorzitter van de feestcommissie. 
Daarna werd de nieuwe burgemeester nog toegesproken door de heer Bruningmeyer, emeritus 
predikant van de Gereformeerde Kerk, ds. Couvée van de Hervormde Kerk en de heer Prakken, 
hoofd van de Openbare school. Burgemeester Van den Berg werd dus bijna als Sinterklaas 
ingehaald maar de toorn van de Enter zou nog vaak op hem neerdalen als ze niet kregen wat 
ze graag wilden. 
 

 
Het verhaaltje van tante Mina 
 
Het paard van heide. In Wierden werden na de bevrijding, tijdens het bevrijdingsfeest van 
1946, bogen gemaakt. De locaties waren bij de cooperatie en voorbij het Hoge Hexel bij de 
lantal huizen. Bij de cooperatie stond in het weiland, rechts van de bocht in de weg (vanuit 
Wierden), een paard van heide. Het skelet was van gaas. Het thema was de paardendiefstallen 
door de Duitsers. Op het bord bij het paard stond: de moffen nemen paarden mee; mangs één, 
mangs beide; maar het lao bouwde stiekem vedan, al is het maar een paard van heide. 
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Den Vosschenbosch 
Landgoed Den Vossenbosch is aanvankelijk gebouwd als vakantiewoning, later vergroot en 
opgehoogd voor permanente bewoning. Veel oudere Wierdenaren kunnen zich de vijver nog 
herinneren uit hun jeugd. Er mocht van de familie Scholten al naar gelang het seizoen in 
gezwommen en op geschaatst worden. Verder dan dat kwamen de meesten echter niet; het 
hek aan de Oude Zwolseweg zat meestal dicht. Een dochter van kapper Pas uit Wierden 
schreef daarover: “In de jaren 1960 – 1979 ging mijn vader regelmatig naar dhr. Scholten om 
te knippen. Als één van de kinderen wel eens meeging in de auto dan moesten zij op de oprijlaan 
blijven wachten.” De familie Scholten verkocht landgoed Den Vossenbosch rond 1981 – 
vraagprijs was destijds 600.000 gulden – aan Marsman. Deze verkocht het vervolgens al snel 
weer door aan de familie Schuiling die het op hun beurt in 1991 weer aan de van oorsprong 
Amsterdamse familie Horneman-Jobst doorverkochten. Michel Wisse-Nijssen schreef over Het 
Vossenbosch: “Daar heb ik vroeger (vanaf 1983/84) mijn vader nog geholpen, die was daar 
tuinman bij de familie Schuiling. Vakanties doorgebracht, kerst gevierd, gevist in de vijver. Het 
was er zo mooi!” Het is de familie Horneman-Jobst die het hek aan de Oude Zwolseweg 
tegenwoordig steeds vaker open zet en daarmee ruimte en cachet geeft aan bijzondere 
evenementen zoals bijvoorbeeld een openluchtconcert van Orkest van het Oosten of de 
traditionele slipjacht van de ruitervereniging De Eschruiters.   

De fabrikanten hadden dus buitenverblijven / landgoederen. In Wierden betrof dat niet allen 
de Scholten’s (Den Vossenbosch, Oude Zwolseweg) maar ook Tilanus (De Dannenkamp, 
Haarboersweg) en Van Wulfften Palthe (Ebina, Oude Tolweg). Daarnaast bezat men links en 
rechts gronden en boerderijen die werden verpacht aan de lokale bevolking. Sprekende 
voorbeelden daarvan zijn landgoed de Barkel (ooit eigendom van Ten Cate), landgoed de 
Haarboer (ook van Ten Cate) en boerderij ’t Winkel (van Ter Horst uit Rijssen). 
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De Vossenbosch, 2016 

 

De autobusdienst 

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

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

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

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

 

Middeleeuwse kerk, toren en kerkhof te 
Wierden 
Een vroeg bewijs van de aanwezigheid van een kerk is het huisarchief Almelo, waaruit blijkt 
dat er in 1521 drie klokken in de Wierdense toren hingen. Aangezien de leeftijd van de toren 
(en dus ook de kerk) een relatie met de leeftijd van de huidige kerkklok zou kunnen hebben, 
blijven we even bij het onderwerp kerkklok. Uit 1595 is een proces verbaal van eedsaflegging 
van Johan Bartehaar bekend, die verklaarde opdracht gekregen te hebben van enige ruiters 
onder kapitein Bernhardt, gelegerd te Zwolle, om de klok uit Wierden te halen. Of er naar 



23 
 

aanleiding van deze opdracht ook daadwerkelijk een klok is weggehaald is niet bekend, maar 
in de achttiende eeuw blijken er (nog) twee klokken in de Wierdense kerktoren te hangen. In 
het huisarchief is te lezen dat er rond 1767 zijn verricht “werkzaamheden aan de klok en 
klokkenstoel” en “worgels” voor de grote- en de kleine klok. Of de huidige klok, die door de 
Kamper klokkengieter Geert van Wou (±1450–1527) in 1495 werd vervaardigd, al vanaf het 
jaar van constructie in de Wierdense kerktoren hangt, is niet met zekerheid te zeggen. Maar 
het zou zeker mogelijk zijn aangezien een klok gewoonlijk aan de voet van de toren werd 
gegoten. De reden ligt voor de hand. Het was gemakkelijker om de benodigde materialen in 
porties aan te voeren dan een complete (en loodzware) klok te vervoeren. 

 
Het middeleeuwse kerkgebouw van Wierden was van oorsprong rooms-katholiek bezit. 
Volgens Van Lenthe in “Verslagen en mededelingen; 1952” is er in 1433 een kerk in Wierden 
gesticht door één van de voorouders van de graven van Rechteren. Ook Ter Kuile sr. heeft het 
over ditzelfde jaartal: …..dat de heren van Almelo de rechtsopvolgers waren van die voorzaat, 
die in 1433 uit handen van de priester Lubbertus Woestehof diens plechtige gelofte verkreeg 
“dat he te Wederden sal wonnen (wonen) en selven bedienen de kercken van den kerspel van 
Wederden als een kerkher schuldig is to done”. 

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

Het schip van de kerk moet dus van iets oudere datum zijn geweest dan toren en traptoren. 
Op zich is dat niets bijzonders, want een middeleeuwse kerk is in de regel in verschillende 
perioden gebouwd. De kerk zou dan als volgt tot stand zijn gekomen: eerst het schip, dan het 
koor en nog later de toren. De toren is nagenoeg volledig uit dikke rode baksteen opgetrokken 
en heeft boven het als portaal gebruikte gelijkvloerse gedeelte een kruisribgewelf gehad.  
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De Wierdense kerkklok dateert uit 1495, heeft een doorsnede van 96,5 cm, een hoogte van 90 
cm en is gegoten door de bekende klokkengieter Geert van Wou. Het opschrift (in Gotische 
minuskels) luidt: ihesus . maria . iohannes . gherhardus . de . wou . me . fecit . anno . dm . 
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m . cccc . xcv (Jezus Maria Johannes Geert van Wou heeft mij gemaakt in het jaar onzes 
Heeren 1495). 

Omdat de stenen gewelven in de gotische tijd niet met gaten werden doorbroken moet men 
via een omweg een hogere verdieping bereiken, ofwel over een aparte tegen de toren 
aangebouwde traptoren. De traptoren heeft een rechthoekige plattegrond en dito doorsnede 
en wordt gedekt door een lessenaardak. 

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

 



27 
 

 

De toren kort voor de afbraak van de kerk in Waterstaatsstijl. Rechts van de toren het cachot, 
links van de toren (de noordzijde) is een consistorie aangebouwd. Voor reizigers vanuit Zwolle 
en Deventer was de kerk van Wierden het laatste markante herkenningspunt langs de “Oude 
Twentse weg” c.q. de “oude heirbaan” richting Almelo. (Foto: RACM, Zeist) 
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Bij het graafwerk voor de fundamenten van de nieuwe kerk te Wierden kwam men een groot 
aantal geraamten tegen. Die geraamten werden naar de algemene begraafplaats overgebracht. 

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

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

 

 

De dorpskerk te Wierden kent een lange geschiedenis. Wierden is in 1236 waarschijnlijk een 
zelfstandige parochie geworden door de afsplitsing van de parochie Ootmarsum, die 
oorspronkelijk heel noordoost Twente omvatte. De kerk was gewijd aan St. Johannes de 
Doper. De Reformatie zou daar echter verandering in gaan brengen. Maarten Luther, die aan 
de basis van deze Reformatie stond, publiceerde in 1517 in het Duitse Wittenberg zijn 
beroemde 95 stellingen tegen de aflaat die veel reacties zouden losmaken. Toen Luthers’ 
vlugschriften over Twente werden verspreid, konden de eerste “reformatorische ritselingen in 
Twente” in 1521 in het klooster van Albergen worden gehoord. In 1544 ging het net over de 
grens liggende Graafschap Bentheim onder leiding van graaf Arnold I zu Bentheim over tot de 
Reformatie en werd luthers. In de Nederlanden was de beeldenstorm (1566) het eerste 
zichtbare bewijs dat er een “nieuwe wind” ging waaien. Het gezag van de Rooms-Katholieke 
Kerk was zeer verzwakt en de economische macht van de kloosters wekte afgunst en kritiek. 
Terwijl de beeldenstorm aan Overijssel voorbijging, werden elders veel rooms-katholieke 
kerkelijke versierselen door aanhangers van de nieuwe leer vernield. 

De Tachtigjarige Oorlog (1568–1648) leek de opmars van de Reformatie nog even te vertragen, 
maar verhinderde de invoering van het calvinisme in Twente uiteindelijk niet. Te Wierden 
diende in 1580 al een pastoor die de Augsburgse confessie was toegedaan (de uit Riesenbeck 
- Duitsland - afkomstige Johannes Niehoff) en vanuit Deventer werd vanaf 1597 de reformatie 
van het Overijsselse platteland krachtig ter hand genomen. De kerkenraad van Deventer 
stelde in 1598 ds. Bernard Stedemeyer aan als Gereformeerd predikant van Rijssen en droeg 
hem tegelijkertijd op om ook te Wierden het Evangelie te preken en zodoende te trachten een 
gereformeerde gemeente te vormen; blijkbaar bezat eerdergenoemde Niehoff onvoldoende 
potentie om over te gaan tot de gewenste leer. 
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Stedemeijer is net als bijna al zijn Twentse collega’s - vanwege het oprukkende Spaanse leger 
in november 1598 - slechts zeer kort in zijn werkgebied actief geweest; de predikanten trokken 
zich terug in Deventer. In datzelfde jaar was pastoor Niehoff door de Vrouwe van Almelo (Agnes 
van Westerholt, een rooms-katholieke vrouw) voorgedragen voor "examinatie" door de classis 
Deventer om op deze wijze te laten onderzoeken of hij tot de gereformeerde religie over zou 
gaan en dientengevolge te Wierden kon worden (blijven) aangesteld. Trompetter concludeert 
in zijn boek “Leven aan de rand van de Republiek” dat het voor de hand ligt te veronderstellen 
dat Agnes liever de zittende pastoors binnen haar invloedssfeer handhaafde, dan een door de 
classis voorgedragen kandidaat te benoemen. 

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

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

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

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

 

Achttiende-eeuws rumoer in de Wierdense dorpskerk 

 

Hoewel de heer van Almelo binnen de Wierdense kerk grote zeggenschap had, ging hij in het 
begin van de 18e eeuw niet vaak in Wierden ter kerke. Het bedehuis in Almelo stond tenslotte 
veel dichterbij Huize Almelo! Het voorname, maar vaak leegstaande grafelijke gestoelte in 
Wierden was echter aanleiding voor rumoer in de kerk.  



33 
 

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

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

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

 

 
Molukkers in Wierden in houten barakken 
 

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

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

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

 
 

 
 
Maquette barakkenkamp Vossenbos. 
 

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

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

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

 
Smit, expediteur 
 
H.G. Smit, begint in 1920 voor zichzelf als ondernemer met handel en verveening van het 
Westerveen (nu Wierdenseveld) in turf, kolen en later uitgebreid met benzine. Ook deed hij 
met paard en wagen diverse klussen in Wierden, onder anderen voor de gemeente Wierden 
reed hij met de aswagen ( vuilniswagen). Zoon Jan gaat met handel van textiel met hondenkar 
langs de boerenerven. Om hem te helpen ging broer DJ. na schooltijd op de fiets naar Almelo 
om goederen op te halen.  
 
Toen anderen in Wierden dit hoorden vroegen zij  D.J.  om dit ook voor hen te doen. Zo is het 
transport ontstaan tussen Wierden en Almelo, later uitgebreid met plaatsen als Hengelo, 
Enschede, Zwolle en Kampen. Na het onstaan van de Wierdense exportslachterij is hier ook 
veevervoer aan toegevoegd.  
 
Heel af en toe word je op de Duitse Autobahn nog wel eens ingehaald door een afgeladen 

vrachtwagen met varkens die plankgas met soms wel honderddertig kilometer per uur op weg 

is naar Italië. En dan in een week twee retourtjes draaien met eerbied voor god noch gebod. 

Boetes betalen ze lachend want de winst is groot. Maar de sector is in de afgelopen jaren als 

gevolg van de grote crises (MKZ en varkenspest) volledig op de schop gegaan. “De cowboys 

zijn voor 95% teruggedrongen uit deze markt,” schat Jan Smit van Veto (Vee en Transport 

Onderneming, 1922) in Wierden. De varkens worden nu in luxueuze, handgemaakte wagens 

van de boer via de mester naar de slachter gebracht. 

 

 

 



41 
 

 
 

 

 



42 
 

 
 
Vrachtwagenchauffeur Gerrit Koers 
 
 

Klokkenluiders nieuwjaar 1951 
 

Wierden en Oudejaarsavond, dat was vroeger een bijzondere combinatie. Als je als jongetjes 
op nieuwjaarsdag op de markt kwam en je zag al die boerenwagens, gierketels, tuinhekken 
en andere spullen, dan begon het van binnen te kriebelen. Wanneer komt onze tijd om ook 
“heldendaden “ te verrichten? De jongens van de Appelhof smeedden  in  1951 samen met 
twee vrienden een plan. Ze waren in de leeftijd van dertien en veertien jaar. 

De school met de bijbel werd verbouwd. Daarom kreeg klas zes o.l.v. meester Van Balen les 
in de consistorie van de hervormde kerk. Henk Meijer had bedacht dat als hij het raam, dat 
uitkeek op De Grote Maat, op een kier zette, hij gemakkelijk naar binnen kon komen. Maar 
ja, dan was je nog niet in de toren. Hans Noltes (zoon van Noltes van de voormalige Boaz bank) 
wist raad. Bij hem thuis hing een sleutelbos met een sleutel die paste op de deur die vanuit 
de consistorie toegang verschafte naar de toren. Voor Piet Koch (overleden in 1988), Ben 
Harsta, Gerrit Harsta en de bovengenoemde jongens openden zich letterlijk vergezichten. Ze 
klommen via een lange zwiepende ladder naar het luik boven  in de toren, van waaruit de vlag 
werd gehesen bij feestelijke gelegenheden. Dat luik kon half open en kijk, heel Wierden lag 
aan hun voeten. Wat een euforisch gevoel, vooral doordat het verboden terrein betrof. Toen 
koster Meijer (hij woonde naast de kiosk van Gait Klaas aan de Marktstraat) zich liet zien, 
hielden ze lange tijd hun adem in. Maandenlang was de toren hun mysterieuze speelterrein 
waar ze regelmatig kwamen. 
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En toen kwam Oudejaarsavond 1951. De jongens van de Appelhof, samen met de twee andere 
vrienden, grepen hun kans. Er werd een strategisch plan gemaakt om aan de politieagenten  
Kamp, Rozenmöller en Hofman te ontkomen. Twee van hen slopen de toren binnen. Op de 
eerste verdiepingsvloer trokken ze het klokkentouw naar boven, verlengden dat met een 
meegebracht touw, sloegen een glas-in-lood-raampje stuk en gooiden het lange touw door dat 
raampje naar buiten tot voor de buitendeur van de toren. Mochten de dienders komen, dan 
konden  deze  jongens er snel vandoor. Toen de torenklok  11 of 12 had geslagen (er is thans 
binnen dit groepje discussie welk tijdstip), slopen de vier jongens naar de toren. Een van stond 
op de uitkijk bij meubelhuis Miel, aan de overkant van de straat. Toen begon het gebeier. Dat 
hield aan totdat  een van de vrienden een fluitje liet horen, teken van dreigend gevaar. De 
jongens stoven weg, verstopten zich en toen hun alles veilig leek, kwamen ze samen op de 
afgesproken plaats. 

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

 
 
Antje Beens-Oosthoek en Gerrit Herman Beens met hun kinderen Corrie (in de kinderstoel) 
en Ep, de latere huisarts. 
 
In het Wierdens Weekblad stond een artikel over dokter G.H. Beens. Dokter Gerrit Herman 
Beens was bijna veertig jaar in Wierden werkzaam als huisarts. Door zijn manier van werken 
kreeg hij veel sympathie onder de bevolking. Hij werd op 24 oktober 1888 in Assen geboren 
en verhuisde later naar Rotterdam. In een besluit van de gemeenteraad van zaterdag 5 april 
1919 staat dat hij werd benoemd tot gemeentegeneesheer, in die tijd werd er ook op zaterdag 
vergaderd. Zijn benoeming ging met enige commotie gepaard. Het ging niet om de persoon 
Beens maar om de manier waarop de stemming tot de benoeming verliep. Er waren tien 
kandidaten voor de functie en raadslid Van de Elst wenste een andere stemmingsprocedure 
dan het college van B&W had voorgesteld. Van de Elst kreeg echter niet zijn zin en verliet de 
raadszaal onder luid protest.  
 
 

 
 
 
Dokter G.H. Beens (1888-1958) met zijn zoon Egbert Jan. 
 
Dokter Beens die in Rotterdam en enkele andere plaatsen in ons land al als waarnemer 
werkzaam was geweest, werd in Wierden de opvolger van dokter Winter. In Wierden was in 
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die tijd nog maar één huisarts. Beens was gehuwd met Antje Oosthoek op 2 juli 1916 in 
Rotterdam. Hen het echtpaar kreeg vier kinderen, twee jongens en twee meisjes. 
Een oud-patiënt vond Beens een man met een gelijkmatig karakter. Bij kinderziektes had hij 
bijna altijd dezelfde geruststellende boodschap “Oh ik zie het al, maakt u zich maar geen 
zorgen, onze kinderen hebben hetzelfde gehad”. De Wierdense dokter timmerde met zijn goede 
eigenschappen niet aan de weg, maar vele oude Wierdenaren weten dat hij een stille weldoener 
was. Hij wist waar hij op zijn tijd tot steun kon zijn met een stoffelijke of geldelijke bijdrage.  
 
De eerste jaren in Wierden zijn bepaald niet gemakkelijk geweest. Vaak moest hij over vrijwel 
onbegaanbare wegen naar de patiënten. Een auto had hij in de eerste jaren nog niet. Wel een 
grote en sterke motor met het kenteken E-3663. Die bracht hem overal waar hij nodig was. In 
de oorlog deed hij veel voor zijn dorpsgenoten. Dat werd hem niet in dank afgenomen door de 
Duitse bezetters. Hij werd dan ook een keer opgepakt en verbleef enige tijd in 
concentratiekamp Amersfoort. Gelukkig kwam hij na enige tijd vrij.  
 
Het oude doktershuis aan de Rijssensestraat is er nog. Het is nu de woning van oud-dokter 
Flach. Ooit was het de woon- en praktijkruimte van Beens. Zijn vrouw hielp daarbij in de 
huisapotheek. Het oude huis werd in de jaren vijftig gesloopt en vervangen door een moderne 
woning. Zoon Egbert-Jan, die geboren was op 7 mei 1917, keerde in 1949 terug van zijn 
dienstplicht uit Nederlands-Indië. Hij ging aan het werk als assistent van zijn vader. In de 
periode daarna moest de oude Beens vanwege een ernstige ziekte de praktijk overdragen aan 
zijn zoon Egbert-Jan. Men noemde hem de oude Beens om het verschil aan te geven met 
tussen de huisartsen Beens. 
 
 
Gerrit Hendrik Beens overleed op 7 juni 1958 in het ziekenhuis te Utrecht. Zijn vrouw overleed 
twintig jaar later, op 17 augustus 1978. Zoon Egbert-Jan overleed op 7 augustus 1971 aan 
kanker. Zijn dankbare patiënten boden de geliefde artsen als laatste eer een grafsteen aan. 
Het echtpaar Beens-Oosthoek ligt evenals hun zoon Egbert-Jan begraven op de Algemene 
begraafplaats aan de Appelhofstraat te Wierden. De gemeente heeft ter nagedachtenis aan 
G.H. Beens een straat naar hem vernoemd, de dokter G.H. Beensstraat. Bron: historische 
kring Wederden. 
 
 
 
 

Bakker Telgenkamp en zoon 
 

 
Vlnr (achter) Dinie, moeder Marie, Annie, Antoon, vader Bart en Tonnie; 
       (voor) Jan, Ria en Bert 
 



46 
 

A.H. Telgenkamp zag in Wierden in 1900 het levenslicht. In de jaren twintig was hij chef bij 
de cooperatie in Deventer. In Deventer leerde hij zijn vrouw kennen, Marie Westervoorde, 
geboren in 1906. Ze trouwden en kregen tien kinderen, een groot gezin. Aan de Oude 
Zwolsestraat 3 begint hij een bakkerij met een winkel. Ze hebben twee inwonende knechten 
en een dienstmeisje en daarbij nog een ‘bestedeling’ ofwel een voogdijkind. Als het ’s winters 
koud was hadden ze niet genoeg dekens en sliepen er drie kinderen in één bed. Het was hard 
werken en niet alleen voor de bakker, die vaak heel benauwd was. Ook moeder en dochter 
Tonny maakten lange dagen. Ze konden bijna niet wachten tot ze niet meer naar school 
hoefde, want dan konden ze een dienstmeisje uitsparen. Buiten het normale huishoudelijk 
werk moest Tonny ook iedere avond de sokken nakijken en de kapotte sokken stoppen. ’s 
Maandags na de was moest de kleding worden versteld. Ook moesten de kinderen helpen met 
koekjes inpakken. De kapotte koekjes mochten niet zo maar worden opgegeten. Eerst vragen, 
was de regel. Ook het inpakken van de beschuiten werd door de kinderen gedaan. Pa hield 
altijd een oogje in het zeil of ze wel hun handen hadden gewassen. 
 
Zondags na kerktijd kwamen mensen uit Hoge Hexel nog even een half pond koekjes halen. 
De bakker bood ze altijd twee kopjes koffie met een koekje aan. Bakker Telgenkamp ventte 
ook in de Huurne. Brood venten deed hij met een bakkersfiets en met een paard en wagen.  
De knechten bakten eerst het brood en daarna werd het brood door hen uitgevent. Als er 
ergens een brood was vergeten dan werd dit nabezorgd door de kinderen. Telgenkamp was 
bang om een klant te verliezen. De kinderen mochten op school geen ruzie maken. Het kon 
wel eens zijn dat het kinderen van klanten waren met wie ze ruzie hadden. 
 
Voor het bereiden van het deeg was er een kneedmachine aangeschaft en voor het gebak een 
klutsmachine, natuurlijk waren er oven om het brood te bakken. Vanwege zijn benauwdheid 
moest bakker Telgenkamp stoppen met het bakken van brood. Er werd besloten om het brood 
bij Dijkers te Almelo te kopen. Zoon Bennie heeft de zaak overgenomen toen het zijn moeder 
teveel werd om in de winkel te werken. Bennie heeft nooit in de bakkerij gewerkt. Hij is altijd 
broodbezorger geweest. Bakker Telgenkamp overleed in 1963. Bron: Historische kring 
Wederden. 
 
 

Aardappelstomer  
 
 

 

Als de zomer vorderde kwam de tijd van het aardappelen rooien. Dat werd n Wierden 'earpel 
krabben' of 'earpel gardern' genoemd. Vroeger werd de herfstvakantie de aardappelvakantie 
genoemd,. In de jaren vijftig werden de aardappelen met de hand gerooid en de hele familie 
werd erbij ingeschakeld. 
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Eerst werden met een mestvork de aardappelplanten wat los gestoken, zodat je wat 
makkelijker in de losgewerkte aarde kon wroeten. Kruipend over de aardappelrug woelde je 
dan met de handen de grond door om de aardappelknollen eruit te krabben. De aardappelen 
werden verzameld in een tenen mand, die meegesleept werd over het land. Als de mand vol 
was werd deze geleegd op een wagen of een kar of aan een hoop op het land. Om de vingers 
enigszins te beschermen droeg je meestal dopjes aan de vingers, oorspronkelijk van metaal, 
later ook wel van rubber. De aardappelen die vroeger werden verbouwd, waren 
consumptieaardappelen, voor de mensen dus, maar ze werden ook wel gevoerd aan de 
varkens. De aardappelen die bestemd waren voor de varkens werden meestal gestoomd en 
ingekuild. 

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

De voedingswaarde van de gekookte aardappel is veel hoger dan ongekookt. Het koken 
gebeurde meestal in een fornuispot en was kleinschalig en arbeidsintensief. Al voor de Tweede 
Wereldoorlog werd er geëxperimenteerd met het stomen van aardappelen. Tijdens de oorlog 
werd deze regeling beëindigd, maar na de oorlog werd de subsidie weer ingesteld en de 
aardappelstomer werd massaal gebruikt tot ver in de jaren vijftig. 
Het werd duidelijk dat vooral de kleinere gemengde bedrijven het moeilijk hadden na het 
inleveren van hun kippen (75 procent) en voor de oorlog eigenlijk al in de problemen kwamen. 
Eind 1941 was de varkensstapel zelfs met 56 procent verminderd in vergelijking met juni 
1940. 

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

 

Jans ten Cate met paard en vrachtwagen 
naar klanten en de melkfabriek. 
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Bij het paard staat Rudolf ten Cate en op de wagen v.l.n.r. Herman ten Cate, Kleri 
Kreutzkamp, onbekend, Jans ten Cate, Riek Kottink - ten Cate, Sien Hegeman - ten Cate, 
Gerard Schartman en Johan ten Cate. 1943. 

Met de wagen op de foto uit 1943 bracht Jans ten Cate jarenlang melk naar zijn klanten in 
Nijverdal en naar de melkfabriek. In de oorlog kwam het voor dat hij met de granaatscherven 
tussen de bussen thuis kwam. Hij noch zijn paard werden geraakt door de scherven. 
Jans behaalde op vijftigjarige leeftijd zijn groot rijbewijs. Hij behaalde in één keer alle 
rijbewijzen voor voertuigen op meer dan twee wielen. Toen hij met deze vrachtwagen op pad 
ging was hetgeen hij tegen zijn vrouw zei: “Nou Liene, doar geet hen”. Blijkbaar had hij een 
rotsvast vertrouwen in zichzelf. Bron: Historische kring Wederden. 

 

Bestrijding coloradokever in 1953 

 

 

Henk ten Cate met zijn – voor die tijd moderne – motorspuit getrokken door een paard. 
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Henk ten Cate spoot met zijn, voor die tijd moderne motorspuit getrokken door een paard, 
onder andere tegen de coloradokever. In die jaren spoelden de kevers met miljoenen tegelijk 
aan op de Nederlandse stranden. Kinderen konden een aardig zakcentje verdienen met het 
oprapen van de kevers op de stranden. De larven van de kevers vraten het blad van de 
aardappelplanten geheel op, waardoor de aardappelproductie tot bijna nul reduceerde. 
In Nederland blijkt de kever aan de noordelijke rand van haar klimatologisch bepaalde 
verspreidingsgebied te zitten en geeft alleen in bepaalde warme jaren schade. In 1937 werd 
de kever voor het eerst in Nederland in Limburg en Brabant gevonden. In 1938 waren er ten 
zuiden van de Maas 161 gemeenten met 607 vindplaatsen bekend. Er is nog geprobeerd de 
kever in Nederland uit te roeien door de kevers met man en macht te verzamelen en met gif 
te bestrijden, maar dit is niet gelukt. Vroeger gold bij het aantreffen van een coloradokever 
een meldingsplicht bij de toenmalige Plantenziektenkundige Dienst. 
Tot halverwege de vorige eeuw werden de aangespoelde kevers door soldaten van de 
Nederlandse krijgsmacht met vlammenwerpers verbrand op het strand. 
Voor de bestrijding van coloradokevers zijn er sinds 1996 geen regels meer van kracht. Wel 
schijnt de coloradokever weer wat vaker op te duiken. De belangrijkste reden die gegeven 
wordt is de klimaatsverandering en de relatief zachte winters en warme zomers van de 
afgelopen tijd. Vanaf eind april komen de kevers tevoorschijn en zoeken dan jonge 
aardappelplanten op. Zodra de temperatuur zeventien graden of meer is worden eitjes afgezet 
op de onderzijde van het blad. De larven kunnen de planten tot op de stengel kaal vreten. 
Tijdens warme zomers kan een volledige tweede generatie tot ontwikkeling komen. Deze kevers 
verspreiden zich in zwermen vliegend. Een oud middel tegen de kever is het planten van 
ricinusplanten wonderboon tussen de planten. 

 
De melkbus 

 

 
 
Spikker van de Lageveldsweg 2 met de melkbus voor op de stang van de fiets. 
 
Hier stoa ie dan; verroest, leug en koalt. 
Vrogger de trotse melkbus, de drèger van het witte goald. 
Mer now hej zo völle heurt 
Dat ze oe mer noa n zolder hebt steurt.  
Vrogger as dertig literbus 
Stun ie bekend in alle heuke 
Op oen kop de zieje, in oen hals de deuke. 
Het melk keuln dat was veur oe nen toer 
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Ze zet’n oe tot an de schenne in de drenkkoel. 
Het weer was mangs zo heet en zoel 
Ie konn der joa was niks an doon 
Mer ’n ander môn waj wa zoer. 
En toch hej dat allmoal deurstoan. 
Ie bint er goan op transport, deur de knipgeer 
En lang stun ie an ’n diek. 
Deur weer en wind kwam ie al rammelend an 
bie de botterfabriek. 
Uren en dagen lag ie op ’t melkrek te dreugn. 
Met zand en aske won ie schuurt. 
Dat zal ons nog lange heugen, 
Blaank op ’t rek en netjes in ’t gelid 
 
Doar wönn altied naar op e vit. 
Bie nen groot’n boer stûn ie an de weg. 
Deur de wekke alleen 
en ’s moandags met zien beien. 
Mer nou bi’j toch völl te klèèn  
veur al die grote koppel beeste. 
Ze zet oe an de kaant, 
Stukje trots van ’t plattelaand. 
Nou hej dan helemoal offedoan. 
Of ai geluk hebt versiert ze oe. 
Dan mag ie bie de leu in de halle stoan. 
De melktanks kwam’m as paddesteul oet de grond. 
Veur het grote Coberco mos de deksel veurgood op oen moond. 
Teg’n zon groot ding, heb ie, o bus 
gen lèwn mèèr. 
Hier stoa ie dan, dat kwam der van. 
Ie wan’ van goeie wil, mer nou stoa ie stil. 
Het bussenbestoan veur melk is volbrach. 
Wel har dat nou ooit e dag? 
Hier stoa ie nou, verroest, leug en koolt.  
 
Bron: Historische kring Wierden. 

 
De kroepketel 
 
In dit apparaat werd water aan de kook gebracht en dan kwam er stoom uit het pijpje. Het 
bakje dat onder het pijpje hangt dient om de waterdruppels op te vangen. Het is een kroepketel 
die werd gebruikt bij patienten, vaak kinderen, die een pseudo kroep aanval hebben. 
Pseudokroep is een aandoening waarbij de slijmvliezen rond de stembanden opzwellen als 
gevolg van een virale ontsteking van de bovenste luchtwegen. Hierdoor wordt het inademen 
moeilijk en krijgen kinderen het ernstig benauwd. Ook hebben pseudokroeppatienten vaak 
last van een blafhoest en gierende ademhaling.  Boven een spiritusvlam of met elekctra 
verdampt het kokende water. De waterdamp kan uit de ketel ontsnappen via een 
opgeschroefde  verstuiver op de omgebogen dunne buis van ongeveer veertig centimeter. De 
buis loopt niet horizontaal maar iets stijgend, zodat niet de  tot condens neergeslagen 
waterdamp maar de stoom uit de buis naar de patient stuift. 

 



51 
 

 
 
 
Vroeger dacht men dat het inademen van vochtige lucht de klachten zou verminderen en 
hoewel dat is bevestigd door recent onderzoek, verminderde de vochtige lucht wel de 
hoestprikkel. In de eerste decennia van de twintigste eeuw werd de boven afgebeelde 
kroepketel gebruikt. Naast het gebruik in ziekenhuizen werden deze toestellen verhuurd door 
apotheken en kruisverenigingen voor gebruik thuis. De kroepketel was makkelijker in gebruik 
dan een ketel met kokend water en kon ook buiten de keuken worden gebruikt. Aan het 
gebruik van de kroepketel kwam een eind toen de douche zijn intrede deed. Men kon in de 
doucheruimte gaan zitten met de douche aan en dan vol was met vochtige lucht. Dit apparaat 
en andere gebruiksapparaten van een dokter zijn tentoongesteld bij de historische kring 
Wederden in Buurenstee aan de Appelhofdwarsstraat 2 te Wierden in het kader van het thema 
Zorg in Uitvoering in november en december 2016. 
 
 
 

Sint Cecilia 
 

 

De foto is gemaakt op13 februari 1932. Je ziet de leden van Sint Cecilia. Van links naar rechts 
onderste rij: Jo Siemerink, Dinie Wijnen, Lena Wijnen, Leida Pierik, Dien Timmerman, en 
Toos Antonissen; één na onderste rij: Anneke van Kalken, Marie Reehuis, Anne Tijman, Marie 
Siemerink, Gusta Gierveld, Sien Oonk, Marie Bruggeman, Marie Huiskes, en Grada Brok; 
twee na onderste rij: Marie Antonissen, Berta Lookamp, Miny Huikes, Trui Tijman, Marie ter 
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Wieringen, Marietje uit ’t Broek en Fien Hüsken; bovenste rij: Fien Gierveld, Maria ter Horst, 
Dora Brok, Annie Hulsink, Sientje Huiskes en Trui Hulsink. De foto is waarschijnlijk gemaak 
tin de Stationsstraat op de plaats waar vroeger café Beukers was en nu de nieuwbouw bij het 
station. 

Sint Cecilia combineerde zang en toneel. De leden van de zangvereniging Sint Cecilia hebben 
er negentig jaar geleden geen moeite mee gehad om naast het zingen ook toneel te spelen. De 
vrouwenzangvereniging werd omstreeks 1915 in de katholieke parochie Sint Jan de Doper 
opgericht met de naam Rust na Arbeid. De groei en bloei van de vereniging kwam toe A.H. 
Hüsken, die in 1912 als hoofd van de pas opgerichte katholieke lagere school naar Wierden 
kwam, zich nadrukkelijk met de vereniging bezig hield. Hij bracht een koppeling tot stand 
tussen een bestaande toneelvereniging van uitsluitend mannen en de zingende vrouwengroep. 
Er ontstond toen een gemengde zang- en toneelvereniging met de naam Sint Cecilia. Meester 
Hüsken is in de vooroorlogse jaren voor de Wierdense gemeenschap van onschatbare waarde 
geweest. De man overleed op zijn 81e verjaardag, op 12 december 1962. Hij was onder meer 
oprichter van de 'Spaarbank van klein tot groot', waaruit later de Coöperatieve 
Boerenleenbank ontstond en later de Rabobank werd. 
 
De zang en toneelvereniging had een bijzondere voorliefde voor operettes waarvan 'An die 
schönen blauen Donau' net was ingestudeerd toen bijgaande foto werd gemaakt. Eén van de 
leden uit die tijd, zeer eerwaarde zuster Hildegonde Hüsken herinnert zich de opvoering nog 
goed. Het was een koude winter destijds, tijdens de opvoering in het Sint Jansgebouw. 
Ondanks de kou kwamen de mensen in grote getale naar de opvoering. 
 
Voordat het Sint Jansgebouw er stond waren de toneeluitvoeringen in het schoolgebouw. 
Tussen de beide lokalen was een vouwwand die werd geopend. Een aantal steigerplanken 
over de schoolbanken was het toneel. Het publiek ging zitten in de overige schoolbanken. 
Bij het zingen hadden de vrouwen meestal geen steun van de mannen, maar wel de begeleiding 
van een muzikaal iemand, de vrouw van meester Hüsken, Petronella Hüsken - Paternotte. Ze 
zat achter de piano bij de repetities en uitvoeringen. Regelmatig werden concoursen bezocht 
in de omgeving en kwam het gezelschap vaak met ereprijzen terug. In de oorlogsjaren gingen 
de activiteiten van Sint Cecilia niet meer door. Het gezelschap was verplicht zich aan te melden 
bij de Kulturkammer die de Duitse bezetter had ingesteld. Daar hadden de Wierdense vrouwen 
geen belangstelling voor. Bron: Historische kring Wederden. 
 

 

Sigarenwinkel Woolderink definitief 
gesloten 
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Het sigarenmagazijn van Fietje  (Woolderink), op de hoek van de Spoorstraat en Stationsstraat, 
sloot op 24 december 1996, na driekwart eeuw, de deur definitief. Het was één van de 
bekendste winkels in het dorp. Duizenden Wierdenaren hebben hier voor het werk of onder 
werktijd tabakswaren of een krantje gekocht. “Ik ga nog even rokerij halen bij Fietje” zullen 
veel Wierdenaren in de loop der jaren gezegd hebben. 

Ze konden bijna altijd bij haar terecht, want de winkel van mevrouw Woolderink kende vroeger 
lange openingstijden. De deur ging ’s morgens om kwart voor zes al open en pas om zeven 
uur kon de knip weer op de deur. Ook na de dood van Fietje Woolderink in 1994 bleef de roker 
graag naar het pand komen. Dat was tegenover het lokale NS-station, thans Sterk langs de 
lijn. 

De vader van Fie Woolderink-Gierveld, Hendrik Gierveld, kwam – nadat hij ongeveer twintig 
jaar in Duitsland (achter’n poal) had gewerkt – in 1921 terug naar zijn geboorteplaats Wierden. 
In het voormalige koffiehuis bij het station begon hij met een winkel, waar naast 
tabaksartikelen ook pakjes koffie, thee en snoepgoed over de toonbank gingen. Gierveld kwam 
vaak pas in de weekenden van zijn reizen thuis en trok met zijn handel door de wijde omgeving 
en was in het Sallandse Ommen even bekend als in het Duitse stadje Lager. Een boterham 
en soms warm eten scharrelde hij onderweg op. Met een handig praatje wist hij ook regelmatig 
een borreltje los te praten. Een slaapplaats vond hij wel bij enkele goede bekenden. 
 

Na het overlijden van Gierveld in 1951 zette zijn dochter Fietje de zaak voort. Fietje was in 
1940 getrouwd met Edmund Woolderink. Terwijl haar man zijn brood verdiende als 
machinebankwerker, toonde Fietje zich een kordate onderneemster. De zaak floreerde zo goed 
dat in 1971 het oude koffiehuis werd afgebroken en op dezelfde plaats een geheel nieuw 
winkelpand verrees. Twee jaar later overleed Edmund Woolderink. Zijn vrouw bleef haar 
tabakswarenwinkel trouw. Ze kende de meeste van haar klanten bij naam en kon hele families 
tot haar klantenkring rekenen. Veel vaste bezoekers kwamen niet alleen voor tabakswaren, 
maar kwamen ook achterom in de huiskamer voor een kop koffie. Fietje was een begrip in het 
dorp. 

Door haar mensenkennis vormde ze dikwijls een vraagbaak voor anderen. Ze werd in 1983 
ernstig ziek en moest het werk in de winkel overlaten aan familie en personeel. Toch bleef ze 
betrokken bij de gang van zaken. Vanuit haar stoel in de kamer zag ze de klanten komen en 
gaan. Nadat alle pogingen om een nieuwe eigenaar te vinden voor  sigarenmagazijn Woolderink 
waren mislukt, besloot ze in overleg met haar kinderen de zaak op 24 december 1996 definitief 
op te heffen en het pand te verkopen. Bron: Historische kring Wederden. 
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De melkboer 

 

 
H. Boom met zijn 'mechanische hond' uit Wierden 

Ooit kwamen ze allemaal aan de deur: de melkventers. Wierden heeft in de loop van de eeuw 
vele melkventers gekend. Over een aantal van hen wordt verteld in dit artikel. Maar niet 
voordat er een herinnering is verteld: 

“de melkboer van vroeger had een paard en als dat paard gezond was, poepte het elke dag in 
dezelfde straat. Als kind vond je dat prachtig! De staart ging koninklijk omhoog en vervolgens 
ploften de vijgen achter elkaar op straat, tot er zich een berg had gevormd ter grootte van een 
molshoop. Het mooist was het in de winter als het vroor en de vijgen al na korte tijd een zekere 
mate van hardheid kregen. Hierdoor kon je ze zonder vieze handen te krijgen, oprapen en er 
anderen mee bekogelen”.  

Iedereen heeft zijn eigen herinneringen aan de melkboer. Toen in 1943 het door de Duitse 
bezetters gedicteerde standaardisatiebesluit van kracht werd, was het de bedoeling dat het 
afgelopen was met de rechtstreekse verkoop van melk van de boer aan particulieren. Vier 
melkventers kwamen vervolgens in dienst van Zuivelfabriek 'De Samenwerking', te weten J. 
Aalvink, Becking, H. Boom en M. Heerdink. 

Om een indruk te geven van de grootte van de wijk waar gevent moest worden: Boom had 
begin jaren veertig de melkwijk overgenomen van Keppelink en ventte met zijn driewieler de 
Rijssensestraat, het Van den Bergplein, de Almelosestraat, de Oude Almeloseweg, de 
Aadorpsweg en later ook nog de Grote Maat, voorwaar geen geringe wijk. Gemiddeld zes 
bussen melk van veertig liter op de kar, alleen de bus met karnemelk was iets lichter, te weten 
dertig liter. Karnemelksepap verkocht men in flessen, yoghurt en andere zuivelproducten 
werden toen nog niet verkocht. 

Strenge winters waren ook voor de melkventers een groot probleem. Er werd geen sneeuw 
geruimd of zout gestrooid zoals nu gebeurt. Als er een dik pak sneeuw lag kwam de melkventer 
er met zijn zwaar beladen driewieler niet door. 

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

 
Uit het archief van de Historische Kring 
Wederden 

 

 

De boerderij in lichterlaaie 26 februari 1981. Boerderij Ter Stal aan de West Kluinveenweg 13 

Mannes ter Stal is geboren op 29 januari 1814 en is de zoon van Berend ter Stal en Fenne 
Meijer. Hij is getrouwd met Diena Broeze. Zij is geboren op 3 augustus 1821 te Wierden. Ze 
hebben zich gevestigd, in het midden van de negentiende eeuw, op een boerderijtje aan de 
Kluinveenweg (later West Kluinveenweg 13). 

Behalve de boerderij hebben zij ook nog handel in kruidenierswaren in een winkeltje in hun 
boerderij. Na het overlijden van Mannes ter Stal in 1877 zette zoon Gerhardus ter Stal 
(geboren op 6 september 1856) de boerderij voort. Mannes is getrouwd met Rozina Bakker uit 
Markelo (geboren op 20 januari 1856). 

Door uitbreiding van de boerderij en aankoop van meer grond gingen de zaken goed en begon 
Mannes naast het boeren met een eigen huisweverij. Deze werd gevestigd aan de oostkant van 
de boerderij. Ook andere thuiswevers in Twente leveren linnen dat door Ter Stal wordt 
gebleekt. Oostelijk van de boerderij werd dan ook een groot bleekveld aangelegd. Behalve 
particulieren en winkels werd het linnen grotendeels geleverd aan de handelaren die bij 
thuiswevers hun benodigde meters linnen inkochten. Een geregelde afnemer was ook de firma 
Kolthof uit Almelo. Met deze firma exploiteerde Ter Stal ook nog een tijdlang een damastfabriek 
aan het Hovenpad in Almelo. 

Op 21 augustus 1908 overlijdt Gerhardus ter Stal aan een longontsteking en zet zoon Gerrit 
Hendrik ter Stal (geboren op 24 december 1889) de boerderij voort. De huisweverij is dan al 
afgestoten en Gerrit Hendrik houdt zich dan voornamelijk bezig met landbouw en veeteelt, 
later samen met zijn zoon Gerhard. Omdat er geen opvolgers zijn, doordat zoon Gerhard 
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vroegtijdig komt te overlijden, verkoopt Gerrit Hendrik ter Stal in 1978 de boerderij aan Van 
de Velde. Die verbouwd het pand van de binnenkant. 

De nieuwe eigenaar specialiseert zich in het werken met parket zodat een deel van de boerderij 
wordt gebruikt voor de opslag van houtmaterialen. Op donderdag 26 februari 1982 breekt er 
brand uit en gaat de boerderij in vlammen op. Onherstelbaar beschadigd wordt de boerderij 
afgebroken en vervangen door een nieuw woonhuis. De familie Vos woont er nu. 

Bedrijf van Gerhard Niezink 

 

 

Pand 'Schoenenschuur Niezink' aan de Oude Zwolsestraat 20, nu Kerspel. Hier is nu onder 
andere Brilmode Wierden gevestigd. 

In het pand Oude Zwolsestraat 20 – nu bekend onder het Kerspel – begon Gerhard Niezink 
na de Tweede Wereldoorlog een eigen confectiebedrijf onder de naam 'Wieco'. Er werden in 
hoofdzaak regenjassen gemaakt die hij verkocht aan diverse kledingzaken. Wegens het 
ontbreken van een goede coup floreert de zaak echter op den duur niet naar wens en wordt 
het bedrijf opgeheven. 

In 1959 wordt Niezink vertegenwoordiger in schoenen en vestigt hij zich in 1963 als zelfstandig 
schoenwinkelier in een schuur bij het pand. Het pand wordt bekend onder de naam 'De 
Schoenenschuur'. Vanuit de inmiddels verbouwde schuur verkoopt hij veel goedkope 
schoenen die hij zelf opkoopt bij diverse schoenfabrikanten. 

In 1975 komt zijn jongste zoon Freddy bij hem in de zaak. Die neemt in 1983, na een grote 
verbouwing van de schuur tot een winkelpand, samen met zijn vrouw Joke, de zaak van zijn 
vader over. In 2000 verkoopt Freddy het pand en de winkel en gaat zich toeleggen op de 
verkoop van schoenen op markten. Op het perceel van het woonhuis annex winkel werden 
appartementen gebouwd met een winkelfunctie eronder. 

Het oude pand werd in 1915 gebouwd en werd later eigendom van Gerhard Niezink die met 
zijn vrouw in de boerderij woonde die op de foto nog gedeeltelijk rechts te zien is. 
Die boerderij werd in 1967 afgebroken. Op die plaats werd door Gerhard Niezink – ook wel 
Broer genoemd – een bungalow gebouwd, welke de naam 'De Oale Stee' kreeg. 
Op de plek van de schoenenwinkel is nu brilmode Wierden gevestigd en Fysio Tibben, met 
daarboven vier appartementen. 
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75 jaar drogisterij Meijer 

 

 

Het echtpaar Henk en Diny Meijer 

Op 5 april 1941, aldus de bronnen van kamer en koophandel, is Henk Meijer begonnen met 
zijn kapperszaak en de verkoop van een klein assortiment aan parfums aan de Marktstraat 
op nummer 18/19 in Wierden. 

In de jaren daarna is de zaak verhuisd naar Nijverdalsestraat 20, eveneens in het centrum 
van Wierden. 

Op 11 juli 1957 beginnen Henk Meijer en zijn vrouw Dini Langenhof met een herenkapsalon 
en een parfumeriezaak op Stationstraat 10, de huidige locatie van de drogisterij. 

1912. G. Bos verbouwt in 1912 zijn winkelhuis volgens de gemeenteraadsnotulen van juli  

1914:  G. Bos, winkelier alhier heeft mondeling verzocht voor zijn huis eene bestrating te 
mogen leggen. Tegen inwilliging van het verzoek bestaat geen bezwaar. 
Burgemeester en Wethouder zullen ter plaatse aanwijzingen doen, waar de goot moet gelegd 
worden. 

1938. Jan Bos Gzn., kruidenier, manufacturen verbouwen en verbeteren het woon- 
winkelhuis. 

11-7-1957 Henk Meijer, kapper (voornamelijk heren) en drogist. Voorheen Nijverdalsestraat 
20 

1957. Verbouwing - vanaf 1962 - Eurodrogist Meijer 

1966. Verbouwing 

1971. Verbouwing 

1982. De kapsalon - drogisterij worden overgenomen door Dinand en Bertha Dollen- 
Waalderink. 
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1984. De winkel gaat echter verder onder de naam Drogisterij Parfumerie Eurodrogist Meijer. 

1991. Verbouwing 

1994. Verbouwing en in november van dit jaar gaat de Eurodrogist verder als Etos Meijer. 

1994. De kapsalon wordt dan gehuurd en beheerd door H.Koops. 

Oktober 2002. Veranderen en moderniseren van de winkelpui 

2005. Vergroten van de winkel. 

4 september 2008. Dochter Annemiek komt in de zaak. 

2012. Geheel vernieuwen van de voorgevel en winkelpui 

2016. Op dinsdag 5 april is de jubileumviering van het 75-jarig bestaan gevierd met de 
klanten. Ook de kinderen van Henk en Dini Meijer mochten we deze dag verwelkomen en 
konden zo herinneringen van hun jeugd weer ophalen. Al met al een zeer geslaagde dag. 

Het winkelfeest duurt nog de hele maand april. 

 

Uit de krant van 24 december 1962 

 

Stationsstraat 15, het Sint Theresiahuis; meester Hüsken woonde op nummer 13. 

Meester Hüsken is overleden op zijn 81e verjaardag. 
Op zijn 81e verjaardag overleed te zijnen huize te Wierden A.H. Hüsken. Meester Hüsken werd 
geboren op 12 december 1881 te Amersfoort. De naam, meester Hüsken waaronder hij in 
Wierden algemeen bekend stond, vestigde zich op 1 januari 1912 vanuit Enschede in Wierden, 
alwaar hij hoofd werd van de pas opgerichte R.K. School in de parochie. In zijn ruim 
vijftigjarige verblijf in Wierden heeft hij een groot aandeel gehad in de ontwikkeling dezer 
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plaats. Zo trad hij onmiddellijk op als directeur (dirigent) van het R.K. Kerkkoor, in welke 
functie hij het koor wist op te voeren tot één der beste koren in Twente. Ook het knapenkoor 
had steeds zijn toegewijde aandacht. Bij zijn afscheid als koordirecteur werd hem de 
pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifice' verleend. 

Meer dan dertig jaar was hij directeur van de Katholieke Jongensschool Sint Jan. Eens per 
jaar liet hij als bankbeheerder en kassier aan de hoogste klas alle bestaande bankbiljetten 
zien. Ook een briefje van ƒ1000 ging de gehele klas door. In die tijd moest menig ouder 
maandenlang voor dit bedrag werken. Ook op maatschappelijk gebied heeft Hüsken veel 
baanbrekend werk verricht. In 1916 werd onder zijn leiding de R.K. Drankbestrijding 
opgericht. In 1918 kwam men tot oprichting van een plaatselijke afdeling van de ABTB waar 
hij in de beginjaren de stuwende kracht was. 

Een belangrijk stuk levenswerk begon echter bij de oprichting in 1916 van de Spaarbank 'Van 
klein tot groot'. Werd er aanvankelijk begonnen in een klein kamertje van de R.K. 
Jongensschool. Later werd in zijn woning een kantoor ingericht. In 1957 werd de Spaarbank 
gecombineerd met de Coöperatieve Boerenleenbank en werd aan de Stationsstraat een nieuw 
bankgebouw gesticht. De laatste jaren was de heer Hüsken als adviseur aan de bank 
verbonden. Bovendien was de heer Hüsken jarenlang voorzitter van de toenmalige R.K. 
Staatspartij, de voorloper van de KVP. Voor zijn vele verdiensten op maatschappelijk terrein 
werd hij geeerd met de Gouden medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. 
Meester Hüsken overleed op zijn 81e verjaardag 12 december 1962. 

 

De kiosk van Azem Louwes 

 

Azem Louwes voor zijn kiosk 

 

Azem Louwes werd geboren op 17 september 1897 in Schoonoord, gemeente Sleen Hij 
verhuisde op 29 mei 1928 naar Wierden. Hij was machinist bij de Wierdense Export Slachterij. 
Om in eigen behoefte te voorzien en met een reële blik naar de toekomst waren het moeilijke 
jaren om te overleven. 
 
De economische toestand in Drenthe werd met de dag slechter en toen de werkzaamheden 
van de bovengrondse aanleg van de stroomvoorziening van Assen naar Hooghalen waren 
afgerond besloot hij samen met zijn vrouw te verhuizen. 
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Helaas werd hem een korte tijd met gezondheid gegund, want na vijf jaren van intensieve 
arbeid bij ’n Export kreeg hij last van een slepende oogziekte. Dat had blindheid tot gevolg. 
Azem getrouwd op 23 november 1917 met Lutske de Jong, geboren op 7 augustus 1895 te 
Sleen. Met haar kreeg hij zes kinderen, Trijntje, Annie, Jan, Jantine, Minie en het nakomertje 
Arie, die in Wierden geboren is. 
 
Door een enorme wilskracht en zijn groot verantwoordelijkheidsgevoel startte Louwes in 1935 
in de tuin van Hotel de Zwaan met een verkooppunt van tabakswaren. De kiosk stond direct 
naast de smederij. Dit is nu restaurant de IJzeren Pot.  
 
Vanwege zijn blindheid was er voor diverse hand- en spandiensten de hulp van een tweede 
persoon noodzakelijk. Zo besliste men binnen het gezin dat deze verantwoordelijkheid bij de 
oudste dochter Trijntje behoorde te liggen. Vanzelfsprekend een verantwoordelijke opdracht 
gezien haar leeftijd, ze was zeventien jaar. De openingstijden van de kiosk waren van 07.00 
uur tot 19.00 uur, van maandag tot en met zaterdag. Al vrij snel ging Jantine haar oudste zus 
helpen om de nering zo rendabel mogelijk te maken. 
 
Een ander aspect was de afstand van de kiosk naar huis. Ze woonden toen aan de 
Smeijerskampstraat 19. Deze afstand was ongeveer veertig meter. Er kwam een 
blindengeleidehond Willy. Er volgden nog meer geleidehonden, onder andere Bonsa en Kazan. 
 
In 1957 heeft Azem zijn sigarenkiosk verkocht en ingeruild voor een mooi winkelpand aan de 
Nijverdalsestraat 1, het huidige La Differance. Deze winkel heeft hij samen met zijn dochter 
Jantine beheerd tot juni 1964. In datzelfde jaar heeft hij de winkel verkocht en is hij samen 
met zijn vrouw en thuiswonende dochter Jantine van zijn invalidenpensioen gaan leven.  
Tot aan zijn overlijden heeft hij gewoond aan de Karel Doormanstraat 24, naast dochter Annie 
en haar man Jaap Hendriks. Op 15 december 1983 is Azem Louwes overleden op 86-jarige 
leeftijd. Bron: Korte geschiedenis van de familie door Arie Louwes, november 2014 
 

Villa Huurnerheem aan de Rijssensestraat 

 

 

Frits van den Elst uit Almelo liet omstreeks 1901 de villa bouwen. In 1897 had hij al zijn 
bedrijf van Almelo naar Wierden tegenover zijn huis laten verhuizen. 
Voor zover bekend had het echtpaar twee zonen, waarvan Bernard (geboren in Almelo in 1875) 
in de markante villa ging wonen. Hij trouwde met Nicoline Elisabeth Snel. Bernard stierf in 
1915. Zijn vrouw bleef tot haar overlijden in 1949 in de villa wonen. Ze had gezelschap van 
haar dienstbode Dina Krommendijk. De andere zoon Herman van den Elst, geboren in 1877, 
trouwde met Gerritdina ten Bruggencate. Herman nam de wasserij over van zijn overleden 
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broer. Naast de woning stond een boerderijtje speciaal gebouwd voor de machinist van de 
stoommachine in de wasserij. De familie Minkjan heeft hier jaren gewoond, vader was 
machinist bij Van den Elst. In het begin van de vorige eeuw floreerde de wasserij. In 1902 
telde het als werknemers zestien vrouwen boven de zestien jaar en vier meisjes jonger dan 
zestien jaar en elf mannen. 

In de oorlogsjaren ’40-'45 werd de villa gevorderd door de Duitse organisatie Todt. Deze 
Organisation Todt was genoemd naar Fritz Todt die in 1933 door Hitler was belast met de zorg 
van het wegennet. Onder zijn leiding werd onder andere begonnen met de Duitse 
autowegenaanleg. Dwangarbeiders moesten onderdak hebben in de omgeving waar ze te werk 
waren gesteld. Daarom werd de villa van de familie Van den Elst gevorderd. Mevrouw Van den 
Elst was gedwongen naar elders te verhuizen. 
Het ging na de oorlogsjaren slecht met het bedrijf waarna uiteindelijk in 1949 de activiteiten 
werden beëindigd. 

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

De fabrieksruimte werd in 1958 gehuurd door de eigenaren van de Vleescentrale 'de Export'. 
De villa werd omgebouwd tot een dubbele woning. Twee medewerkers van de Vleescentrale 
woonden er, Nijeboer woonden op de bovenverdieping en Vonhof op de benedenverdieping. De 
familie Vonhof vertrok later naar elders; de familie Stokkingreef kwam er voor in de plaats. 

In 1961 kocht Henk Oonk de villa en de bedrijfsgebouwen. De villa werd uitgebreid met een 
serre en een grote zijvleugel en het overige deel van het gebouw werd grondig gerenoveerd. 
In de bedrijfsgebouwen is jarenlang de klokkenfabriek van de firma Oonk gehuisvest geweest. 
Ook aan de klokkenfabriek kwam helaas door slechte tijden een eind. 
De fabriek is vanwege de aanleg van de A35 afgebroken en de villa is tot lang in gebruik door 
Kötter, advocatenkantoor.  

 

Uit: ‘Onafhankelijk Weekblad’ van 12 april 1919 

Het oude doktershuis aan de Rijssensestraat (nu nog steeds de woning van oud-dokter Flach) 
was de woon- en praktijkruimte van Beens. Zijn vrouw hielp daarbij in de huisapotheek. Het 
oude huis werd in de jaren vijftig (jammer genoeg) gesloopt en vervangen door een moderne 
woning. Zoon Egbert-Jan, die geboren was op 7 mei 1917, keerde in 1949 terug van zijn 
dienstplicht uit voormalig Nederlands-Indië. Hij ging aan het werk als assistent van zijn vader. 
In de periode daarna moest de 'oude Beens' – zo men het verschil aangaf tussen de beide 
huisartsen – vanwege een ernstige ziekte de praktijk overdragen aan zijn zoon Egbert-Jan. 
Gerrit Hendrik Beens overleed op 7 juni 1958 in het ziekenhuis te Utrecht. Zijn vrouw overleed 
op 17 augustus 1978. Zoon Egbert-Jan overleed op 7 augustus 1971 aan kanker. Zijn 
dankbare patiënten boden de geliefde arts als laatste eer een grafsteen aan. Het echtpaar 
Beens-Oosthoek ligt evenals hun zoon Egbert-Jan begraven op de Algemene begraafplaats 
aan de Appelhofstraat. In Wierden West heeft de gemeente ter nagedachtenis aan G.H. Beens 
een straat naar hem vernoemd. De Dokter G.H. Beensweg. 
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Doktershuis 

De benoeming van den heer Beens tot gemeentegeneesheer alhier heeft bij velen 
ontevredenheid gewekt, daar men van oordeel is dat hierbij niet uitsluitend heeft voorgezeten 
het algemeen belang der ingezetenen. 

De benoemde is de enige sollicitant die in de gelegenheid is geweest Dokter Winter een paar 
weken de praktijk waar te nemen. In de zaterdag gehouden vergadering van de neutrale 
kiesvereniging is besloten tegen de wijze, waarop de benoeming heeft plaats gehad, te 
protesteeren. 

Daartoe circuleert een stuk waarop door velen wordt geteekend. Naar men verneemt bestaat 
bij een aantal leden van de Vereeniging het Groene Kruis alhier een voornemen eene 
buitengewone algemeene vergadering aan te vragen, waar de kwestie ter sprake zal worden 
gebracht. 

Einde citaat. 

Zo we achteraf kunnen vaststellen hebben de dokters Beens –  vader en zoon – tientallen jaren 
een zeer succesvolle huisartsenpraktijk gevoerd in het dorp. Waaruit de negatieve benadering 
van deze benoeming heeft gelegen wordt niet vermeld. De naamgeving van een straat de Dokter 
Beensweg in Wierden getuigt van een grote waardering voor zowel de 'oude' als de 'jonge' 
dokter Beens. 

De oprichting van het Groene Kruis Wierden 

We spreken over de maand december van het jaar 1904. Burgemeester Van den Berg belegde 
een vergadering om de belangstelling van de bevolking voor een Groene Kruis afdeling Wierden 
en omstreken te onderzoeken. Er kwamen ongeveer vijftig mensen op de vergadering die tot 
oprichting besloten en een voorlopig bestuur kozen. Dokter Ruipers uit Enter werd bereid 
gevonden om in de dorpen en buurtschappen lezingen te houden om op het belang van het 
Groene Kruis te wijzen en de benodigde propaganda te maken om als lid toe te treden. Weldra 
had men op deze wijze vijfhonderd leden. Op 14 februari 1905 vond in de openbare school de 
eerste algemene ledenvergadering plaats. In het samengestelde reglement van de vereniging 
stond onder andere vermeld dat de jaarlijkse contributie minstens ƒ 0,25 zou bedragen “Zij 
die eerst lid worden tijdens eene ongesteldheid in het huisgezin” betalen als entree boven op 
de gewone contributie ƒ 1,00 extra. 
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± 1920. Staand v.l.n.r. Burgemeester J.C. van den Berg, Notaris ten Hoopen, mejuffrouw Cato 
Poulie, mevrouw Müller ter Hoorne, en verloskundige mevrouw Fie Hofman Bergsma. 
Links Wijkverpleegkundige J.J. van de Noorda op haar 225 cc twee takt Neracar met 
naafbesturing en rechts Dokter G.H. Beens op zijn 600 cc liggende tweecilinder Douglas. Beide 
motoren van Amerikaanse makelij. 

Het eerste bestuur bestond uit voorzitter burgemeester J.C. Van den Berg, G. Müller, J. 
Lindeman, T. Ruipers, B.J. Velten, K. Op den Akker, H. Woolderink, B. Hommes, G.J. van de 
Haar, G. Hietband, J. Becking en G. Bremmer. 

De tweede algemene ledenvergadering vond in 1906 plaats in het logement Nijhof en er waren 
zeventig leden. Hevig wordt in deze vergadering gediscussieerd waar de jaarlijkse vergadering 
moet plaats vinden in Wierden of Enter of beurtelings. Door verschillende oorzaken blijkt men 
in Enter weinig sympathie te krijgen. In 1913 wordt uiteindelijk besloten het depot Enter 
onder te brengen in een der buurtschappen. 
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Eigenaardig is dat de jaarvergadering in 1906 en 1907 al om zes uur ’s avonds beginnen, in 
1909 begon men weer om half acht te vergaderen. 
De belangstelling voor de jaarvergadering neemt langzamerhand af, in 1913 zijn er nog dertien 
leden en op 17 februari 1915 nog slechts zeven leden naar de vergadering gekomen. Alleen 
als er zich allerlei problemen voordoen komen op 25 maart 1915 niet minder dan 88 leden. 
Het wordt een emotionele en roerige vergadering met verwijten over en weer. Persoonlijke 
tegenstellingen zorgen voor ingezonden stukken in de krant. Het ging vooral om de inkoop 
van een kookpot voor het ontsmetten van gebruikte artikelen. 

In de daarop volgende jaren komt de vereniging weer in rustig vaarwater. 
De steun aan tuberculose patiënten is in die tijd de belangrijkste taak van het Groene Kruis. 
Door toedoen van de voorzitter is door gegoede lui een bedrag van ƒ 120,00 bij elkaar gebracht 
om tuberculose patiënten spullen te laten toekomen die nodig zijn, aldus de notulen. 
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De oprichting van het Wit Gele Kruis  
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1938, het Theresiahuis, het eerste onderkomen voor het Wit Gele Kruis, dat werd gesloopt in 
1981 ten behoeve van de uitbreiding van het Sint Jansgebouw.  

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

De oprichtingsvergadering van het Wit Gele kruis werd gehouden op 21 mei 1929. De 
bijeenkomst werd door 126 personen bezocht en stond onder leiding van pastoor Meijerink. 
Deze deelde mee dat er zekerheid bestond dat men een wijkverpleegster zou krijgen en wel de 
Eerwaarde Zuster Tobia afkomstig van de zusters Franciscanessen uit Denekamp. 

Tot eerste bestuursleden werden gekozen als voorzitter zeereerwaarde heer pastoor Meijerink 
en als leden de heren K.J.H. Dorren, B. Tijhuis, J.A. Ros, en J.A. van Hessen. Het 
huishoudelijk reglement en de statuten werden vastgesteld. 
De tweede ledenvergadering vond plaats op zondag 28 juli 1929. Op deze vergadering deelde 
de voorzitter mee dat er een bedrag van ƒ 2000 door de parochianen bijeen was gebracht voor 
het aanschaffen van de verpleegartikelen. In deze vergadering was pastoor Meijerink benoemd 
tot geestelijk adviseur, hij trad daarop af als voorzitter. Er diende een verkiezing plaats te 
vinden voor het verkiezen van een nieuwe voorzitter. De heer K.J.H Dorren kreeg de meeste 
stemmen tijdens de vergadering en werd benoemd tot voorzitter. Vanwege het uittreden van 
pastoor Meijerink was er in het bestuur een vacature ontstaan. De heer G. Oude Middendorp 
werd als nieuw bestuurslid gekozen. De pastoor deelde in zijn afscheidsspeech mee dat er 
bisschoppelijke goedkeuring was verkregen en dat er Koninklijke goedkeuring was 
aangevraagd. Deze werd in augustus 1929 verleend. 
De huisvesting vond de eerste jaren plaats in het klooster naast het Sint Jansgebouw. In het 
Theresiahuis was een kleine ruimte ingericht waar de wijkverpleegster haar werkzaamheden 
verrichtte. 

De school met de bijbel 

 

Het ontwerp van de school is van architect G. Nijhoff het huis ernaast de directeurswoning is 
van de hand van architect H. Lodeweges. 
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De School met de Bijbel, een kleine terugblik, door H. Timmerman 

Oprichter was dominee Kromsigt, die op 1 november 1911 de eerste aanzet gaf om in Wierden 
een school met de bijbel te starten. De heer Van de Kolk is het eerste hoofd van de school, 
welke midden in het dorp staat en daarom de dorpsschool werd genoemd. Jammer genoeg is 
er over het begin van de school niet veel meer bekend, omdat de notulen van de eerste tien 
jaar verdwenen zijn. Vanaf 1921 is er wel weer de mogelijkheid terug te kijken naar verslagen 
van bestuur en school. 

In 1921 is meester Buddingh hoofd en er wordt verder les gegeven door juf Haverkamp en 
meester Compagner. Armoe is er troef. Er is geen elektrisch licht en ze redden zich met 
gaslicht. Voor de warmte staan er grote kolenkachels in de lokalen. 
Er zijn ook diverse verenigingen die gebruik maken van de school; onder andere de 
geheelonthoudersvereniging, de Jeugdzorg en de zangvereniging. In 1937 wordt voor het eerst 
gesproken van een bewaarschool voor kleuters of fröbelschool. Kleuterschool 'Margriet' komt 
niet veel later op de grond van de dorpsschool. 

In 1950 wordt er voor het eerst gesproken over een tweede school. Op 15 juli 1952 brengen 
de voorzitter dominee Van Slooten en het hoofd van de school, de heer Buddingh, een bezoek 
aan de inspecteur van het onderwijs om duidelijk te maken dat er een groot ruimtegebrek is 
door het steeds groeiende aantal leerlingen. Op advies van de inspecteur wordt besloten een 
architect aan te wijzen, de heer G. Nijhoff. Samen met de heer Nijhoff wordt vervolgens een 
bezoek gebracht aan de bouwkundig hoofdinspecteur te Den Haag. Deze adviseert om een 
school te bouwen met vier lokalen. Het initiatief een tweede school te stichten ging gepaard 
met de discussie waar deze te bouwen. De school moest vanuit het dorp gezien 'over' of achter 
het spoor komen. Een geschikte plaats was aan de Kluinveenweg. Natuurlijk kwam ook de 
vraag aan de orde welk bouwtype de school moest worden. In die tijd was een zogenaamde 
'halschool' nogal actueel. Echter, deze had een plat dak en dat wilde het bestuur niet in deze 
omgeving te midden van boerderijen. In een landelijke omgeving diende er een schuine kap 
op de school te komen. Een unieke situatie in Wierden, een halschool met een schuin dak. 

Op de bestuursvergadering van 22 oktober 1953 wordt uit de sollicitanten met algemene 
stemmen Th. Pas als hoofd van de nieuwe school benoemd. Ook onderwijzeres Buddenberg 
en meester Jans worden benoemd. Op 10 juni 1954 werd het schoolgebouw door meester Pas 
voor de eerste keer geopend. De deuren staan open, de school is nu klaar, jubelden de 
kinderen in het lied ter gelegenheid van de in gebruik name van de school. Op 15 september 
werd de school onder bijzonder grote belangstelling officieel geopend. Het openingswoord werd 
gesproken door dominee H.A. van Slooten als voorzitter van het schoolbestuur. Diverse 
sprekers brachten hun gelukwensen over, zoals dominee Kijftenbeld namens de Kerkenraad 
van de hervormde kerk, Mr. E.D. Maaldrink, burgemeester van Wierden, namens de 
gemeenteraad en de heren Westerhof, Timmerman, Garben en Schrooten namens de lagere 
scholen van Wierden en Enter. 

In 1974 wordt het 25-jarig jubileum groots gevierd met een receptie in het Anker en is er een 
groot schoolfeest voor de kinderen.In 1980 wordt er een kleuterschool bijgebouwd. 
In 1994 vieren ze het 40-jarig jubileum met onder andere een herinneringsboekje. 
In oktober 2004 is het 50-jarig jubileum gevierd met diverse activiteiten. Op de reünie - die 
gehouden werd in een grote feesttent bij de school aan de Kluinveenweg - waren vele oud 
leerlingen, met name ook uit de Zuid-Molukse gemeenschap en verder uit het gehele land. 
Ook de inmiddels overleden 85 jarige meester Pas en mevrouw Kobes Buddenbergh waren 
aanwezig. 
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Bakker Vos  

 

De panden van kapper de Bie en tabakswinkel Krommendijk. Deze panden werden bij de 
bakkerij aangetrokken. 

Bakker A.Th.M. Vos heeft het oude pand overgenomen van bakker Heerdink en opende op 25 
augustus 1952 zijn brood en banketbakkerij. 
Voor bakker Heerdink was het pand al bewoond geweest door Voortman, meubelwinkel, Jans 
Eshuis met zijn fietsen en de dames Teerink met een handwerkzaak. 
Antoon Vos is geboren in Ootmarsum waar zijn ouders een hotel hadden. Zijn vader was ook 
bakker en kok en Antoon heeft daar het vak geleerd. Maar aangezien zijn oudere broer het 
hotel zou overnemen, moest hij dus uitzien naar een andere zaak. En zo kwam hij in Wierden 
terecht. 

Direct na de overname van de zaak werd er gemoderniseerd, ondanks de magere jaren. In een 
klein knus winkeltje zwaaide de toen nog maar negentienjarige mevrouw Vos, afkomstig uit 
Vasse de scepter. De bakkerij liep echter zo goed dat het echtpaar in 1967 de winkel en het 
huis afbrak om er vervolgens een nieuw pand te bouwen. Die uitbreiding was hard nodig, 
omdat ze waren gestopt met het venten en de klanten naar de winkel kwamen. In de tijd van 
de nieuwbouw kon de winkel doordraaien, omdat ze gebruik konden maken van het pand van 
Wieldraaijer aan de overkant. Vijf maanden hebben ze daar gezeten. 
Al een paar jaar later, in 1971 kocht men er een dubbel woonhuis bij, waar kapper de Bie en 
Krommendijk met zijn sigarenhandel had gezeten. Bij het 25-jarig bestaan in 1977 trok men 
deze panden aan bij de bestaande winkel. In 1989 werd er een nieuw interieur geplaatst met 
een speciaal koffiehoekje waar modehuis Kobes haar klanten naar toe stuurde. 

In 1986 overleed Antoon Vos plotseling. De zaak werd door mevrouw Vos voortgezet. De toen 
zestienjarige zoon Marc kwam in 1987 in loondienst waarbij hij later samen met zijn vrouw 
Marjan via een maatschap de zaak van zijn moeder overnam. Modernisering was een must. 
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Er werd een nieuw systeem wat betreft de rijskasten gekocht. Dat betekende minder 
nachturen draaien en daardoor werden de werkzaamheden vergemakkelijkt. 
Ze leveren aan een breed scala van klanten waaronder supermarkten en natuurlijk de 
Wierdense burgerij en ver daarbuiten. Bakker Vos is vooral bekend vanwege het goede gebak, 
maar ook de kozakken zijn een lekkernij. En natuurlijk is het genieten van de vele soorten 
brood. 

Veldwachter Eduard Mengerink  

 

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

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

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

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

Er zijn twee anekdotes: 

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

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

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

 

Citaat uit de krant van vrijdag 7 april 1961 

 

Eerste steenlegging op 26 augustus 1950 door J.G. Goedhart directeur van de Export, 
woningen Aanslagdwarsstraat mede gebouwd op initiatief van de Exportslachterij. 

De heer J.G. Goedhart vertrekt naar Ede. Ruim vijftig jaren achtereen ingezetene van Wierden 
te zijn geweest en in die reeks van jaren steeds op alle terrein op even gewaardeerde als 
bewonderenswaardige wijze zijn steentje aan de belangen van het geheel te hebben 
bijgedragen is zeker iets waarbij even mag worden stilgestaan. 
Dit doen we ook met grote instemming en voldoening wanneer we ons bepalen bij de persoon 
en de arbeid van de heer J.G. Goedhart, oud directeur van de Wierdense Vleeswarenfabriek, 
onze woonplaats gaat verlaten en zich in Ede gaat vestigen. 

Meer dan vijftig jaar geleden begon de heer Goedhart zijn werkzaamheden in Wierden. Dat 
was voor de Eerste Wereldoorlog en de omstandigheden die deze wereldbrand direct achter 
zich aan sleepte, hebben hem ter stond handen vol werk gegeven. Dankzij hem kon de 
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Wierdense Vleeswarenfabriek in de loop haar vleugels steeds verder uitslaan en in 1938 werd 
een verbouwing ter hand genomen die de fabriek in omvang zodanig toenemen dat Wierden 
met recht een belangrijke industrie ging verkrijgen in de Vleeswarenverwerking. Juist toen 
men in 1940 met de verbouwing gereed was brak de Tweede Wereldoorlog uit en opnieuw 
vereiste de leiding van deze fabriek veel tact en stuurmanskunst. 

De heer Goedhart heeft gewoekerd met de mogelijkheden die hem waren overgebleven en heeft 
zich de dank van velen verworven voor de humane wijze waarop hij zo goed als dat kon aan 
de voedselvoorziening ten nutte kunnen maken. 
In 1951 was hij veertig jaar verbonden aan de Export en werd hem een feest aangeboden in 
het Groenendal te Almelo. Burgemeester Maalderink mocht hem daar de versierselen 
behorend bij de benoeming tot ridder in de Orde van Oranje Nassau opspelden. 
Deze werden hem tevens uitgereikt voor de vele werkzaamheden die Goedhart vervulde in 
onder andere het Raadslidmaatschap voor de A.R.P. en de kerkelijke gemeenschap van de 
Gereformeerde kerk. Wierden ziet hem node gaan, maar wederkerig kan het haast evenzo 
worden gezegd. 

 

Wagenmakerij Langenhof 

 

 

Overhandiging van de verzameling, v.l.n.r. Riky Wissink, Wim Wissink, Hans Timmerman, 
Joop Ooms en Wim Langenhof. 

Er vond een bijzondere overhandiging plaats bij de wagenmakerij van de familie Langenhof. 
Wim en Riky Wissink boden een verzameling van diverse soorten miniatuur boerenkarretjes 
aan. De verzameling bestaat uit diverse soorten karretjes, maar ook uit veel miniatuur 
handgereedschappen. Wim Langenhof nam de verzameling in ontvangst en deelde mee dat de 
wagenmakerij erg blij is met deze toepasselijke gift, die goed past binnen de werkzaamheden 
van de wagenmakerij. Ze krijgen een mooie plaats in een daarvoor speciaal oπtworpen vitrine. 

Deze (veelal Gelderse) karretjes, gereedschappen en andere voorwerpen zijn met de hand 
gemaakt door Theed Wissink uit Albergen. Hij werd geboren op 13 september 1902 op de 
boerderij 'Meisterholt' te Nieuw Dijk in Gelderland. Hij overleed te Albergen op 10 april 1989. 
Omstreeks 1930 vertrok hij als onderwijzer naar Albergen en bleef daar wonen. Hij was graag 
boer of timmerman geworden, maar vanwege een handicap aan zijn been kon dat niet. In de 
avonduren verzorgde hij landbouwcursussen voor jonge boeren. Iedereen in Albergen kent 
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ook nu nog 'Meester Wissink'. Een bejaardenwoningencomplex tegenover zijn toenmalige 
woning in Albergen heet 'Het Wissink' en is dus naar hem vernoemd. 
Na zijn pensionering was hij urenlang bezig met zijn allergrootste hobby: het namaken van 
boerenwagens en landbouwgereedschap. Hij gebruikte hiervoor weinig gereedschap. Een 
handboortje met millimeterboortjes die aan twee kanten te gebruiken waren, een vlijmscherp 
kniefmes, een figuurzaag, schaafje en een hamer. 
Hij maakte alles van afvalhout en koperen stukjes afvalbuizen die hij kreeg. De banden van 
de wagens maakte hij van het band dat om trottoirtegels zat. Hij verbleef hele dagen in zijn 
werkplaatsje (het berghokje van zijn bejaardenwoning), hij kwam er alleen uit voor het 
koffiedrinken en eten (meestal op bevel van zijn vrouw). Soms maakte hij een week lang alleen 
maar wagenwielen. Ook heeft hij nog veel houten kinderspeelgoed gemaakt voor kinderen en 
kleinkinderen. 
Zijn werken zijn bewaard gebleven door zijn kinderen en zij schenken er graag een deel van 
aan de Wagenmakerij van de familie Langenhof en de Historische Kring Wederden, die al 
eerder een deel van de verzameling ontving. 

 

 

Voordat Jan Roelof Langenhof in 1917 zijn wagenmakerij begon was hij leerjongen bij een 
rijtuigbouwer in Kampen, later bij wagenmakerijen in de regio zoals bij Schreurs en 
Schuitemaker in Rijssen. Wagenmakerij Langenhof maakte houten ploegen, kruiwagens, 
kiepkarren en karren voor ondernemers zoals Morsink, voor wie een bakkerskar werd 
gemaakt. Langenhof wilde aan de Rijssensestraat in het centrum zijn zaak beginnen, naast 
de smid Nieuwenhuis. Uiteindelijk werd het twee kilometer verderop aan de Rijssensestraat, 
schuin tegenover de Schaapskooi. 

Op 25 januari 1924 stond in het Nieuwsblad van het Noorden het volgende bericht: ‘Gisteren 
is de landbouwerswoning met timmerwerkplaats van J. Langenhof totaal uitgebrand. Van den 
inboedel kon een deel worden gered. Twee varkens kwamen in de vlammen om, alsmede zes 
kafmolens, eenige machines en een groote partij nieuw gezaagd timmerhout. Huis en inboedel 
waren laag verzekerd.’ 

Er werd een nieuwe woning gebouwd; van de stenen die overbleven na de brand werd ook een 
werkplaats naast de woning gebouwd. 
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Langenhof kocht in de omgeving eiken en beuken en kapte de bomen zelf. De wortels werden 
meegenomen als brandhout voor het fornuis. Langenhof vervoerde de boomstammen naar de 
vijver van buurman Vunderink. Dit om te voorkomen dat het hout zou uitdrogen en scheuren. 
Wanneer hij het hout nodig had werd het uit het water gehaald en in planken gezaagd. Na het 
zagen werden de planken op kleine tussenlatten gelegd in een schuur waar de wind door kon 
waaien. Het hout werd in de wind gedroogd. 

De kracht die de wielen moet dragen bepaalt de vorm, grootte en dikte. Ook het aantal spaken 
hangt af van de kracht die de wielen moeten dragen. Een boerenwagen die voor zwaar werk 
werd gebruikt, had meer spaken dan de kar die voor recreatie werd gebruikt. De spaken waren 
meestal van eikenhout, de wagens werden van iepenhout gemaakt. 

Het wagenmakersvak is een eeuwenoud ambacht. In een dorp was minstens één wagenmaker 
die ook timmerman was. De wagenmaker repareerde wagens en karren en maakte ook stelen 
voor hamers en schoppen. Het vak van de wagenmaker werd ondergewaardeerd en de meesten 
waren niet rijk. De bedragen die hij vroeg voor zijn werk waren laag. De boeren 
onderhandelden altijd over de prijs en betaalden maanden na de aflevering van de producten. 
De dochter van Langenhof ging vaak op pad om geld op te halen bij de boeren. In de jaren 
veertig was het wagenmakersvak niet meer plaatsgebonden. De wagenmaker was gedwongen 
onder de prijs te werken omdat de boeren bij de concurrentie prijzen opvroegen. De Twentse 
Bond van Carosserie- en Wagenbouwers maakte een eind aan deze concurrentie. De 
wagenmakers werden in staat gesteld redelijke prijzen te berekenen. 

 

Jan Kolkman, fotograaf, hij werd ook Fotojantje genoemd. 

 

 

Jan Kolkman fotografeert in het Wierdense veld. Op de achtergrond de kiepkarren die gebruikt 
werden bij het ontginnen van de heide. 

Marinus Kolkman, alias 'Tolmeriens',is in 1882 in Holten geboren en trouwt op 23 maart 1907 
in Wierden met de 22-jarige dienstbode Anna Maria Assink uit Markelo. Marinus is 
wegwerker, onbezoldigd rijksveldwachter en tolgaarder op ’t Exo, volgens onderzoek in het 
gemeentearchief. 

Marinus en Anna krijgen tien kinderen, die allemaal in dat kleine huis aan de Regge gewoond 
hebben. Gerrit Jan, alias 'Fotojantje' (waar dit verhaal over gaat), is geboren in 1910. Jan 
Kolkman trouwt in 1932 met Gerritje Giesbers uit Rijssen. Jan is dan timmerman bij de 
gemeente en heeft in die functie ook nog gewerkt aan de Exo-brug. 
In zijn vrije tijd fotografeert hij, maar dat is niet z’n enige hobby: al voor de oorlog richt hij 
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samen met Gerrit Bruggeman, Flip van der Kolk en Toeters de Wierdense Motorclub op en 
worden er sterritten en puzzel- tochten uitgezet. Later werd het de Auto- en Motorclub 
Wierden. 

De fotografie neemt steeds meer tijd in beslag en ook voor anderen drukt hij filmpjes af. In 
1934 besluiten Jan en zijn vrouw naar de Marktstraat 8 te verhuizen en richten in de 
voorkamer een winkeltje in en boven komt een donkere kamer. 
Bij het fotograferen wordt in de beginjaren alleen nog maar met glasplaten gewerkt. Ook als 
er later al modernere toestellen in de handel zijn, gebruikt hij toch nog wel deze glasplaten, 
want je maakte er prachtige foto’s mee. 
In 1936 reist hij met zijn vrouw Gerritje naar Amsterdam om zich filmapparatuur aan te 
schaffen. Omstreeks 1938 wordt achter het huis een atelier gebouwd. Jan zelf heeft reeds in 
1941 een kleinbeeldcamera voor het maken van pasfoto’s. Want iedereen heeft dan een 
pasfoto nodig voor het persoonsbewijs. 

In de oorlog is hij samen met zijn broers Gerrit en Henk bij de ondergrondse en zijn huis is 
een broeinest van het verzet. Hij is onder andere betrokken bij overvallen in Almelo en in 
september 1944 moet hij onderduiken. Zijn woning, winkel en het atelier worden door de 
Duitsers leeggeroofd. Mevrouw Kolkman en dochter Gerry moeten halsoverkop vluchten. 
Na de bevrijding komt Jan nog in dienst bij het leger als reserve-luitenant en maakt hij veel 
foto’s in Hengelo en Enschede om de oorlogsschade vast te leggen voor herstelbetalingen van 
de wederopbouw. Postuum ontvangt hij het Verzetsherdenkingskruis. 
Later maakt hij veel industriële foto’s, onder andere voor Nijhof & Wassink, Van Heek-Scholco, 
maar ook van landbouwmachines voor Schuitemaker. In die tijd wordt ook de foto-
bruidsreportage populair. En als de film op gang komt, worden onder meer de motorraces in 
Tubbergen gefilmd en de terreinraces in Markelo. Hij vertoont z’n films in de zaal van café 
Beukers aan de Stationsstraat. 

Koninginnedag is dan nog in augustus en Jan geeft dan dikwijls een filmvoorstelling in de 
open lucht op de Beukersweide. Aan de ene kant van de wei staat een boerenkar met daarop 
de filmprojector en aan de andere kant een boerenkar met het scherm. 
Het atelier had een fotostudioruimte, een kleine ontvangstruimte meteen als je binnenkwam, 
twee donkere kamers en achter de studio een werkruimte waar foto’s gedroogd, uitgezocht en 
verpakt werden. Later werd van de fotostudio een grote verkoopruimte gemaakt, zodat je nog 
wel pasfoto’s kon maken. Vanaf 1970 werd de fotostudio weer opnieuw voor dat doel ingericht. 
Dit kon omdat toen het pand van de Coop aan de Marktstraat 6 werd gekocht en men toen de 
beschikking kreeg over een grotere winkel. 

In februari 1979 werd Jan Kolkman getroffen door een hersenbloeding, hij overlijdt op 12 juni 
1984. 

In september 1981 begint Henk van Heek voor zichzelf en verhuist naar de Kerkstraat. 
In februari 1982 wordt de winkel aan de Marktstraat gesloten. Het woonhuis wordt pas in 
2003 afgebroken en in 2004 bevindt zich hier een mooi, nieuw – onder architectuur van Harry 
Bekhuis gebouwd – modern winkelpand. Bron: het archief van Wederaardigheden. 
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De fabriek N.V. Katoenmaatschappij  

 

Luchtfoto van het bedrijfspand van Van Heek en Scholco aan de Violenhoeksweg. 

Op bijgaande luchtfoto is de fabriek van N.V. Katoenmaatschappij, voorheen Gebroeders 
Scholten & Co te zien, gelegen aan de Violenhoeksweg. De fabriek werd in de volksmond ook 
wel Scholco genoemd. De foto is gemaakt in 1955.  

Na de samenwerking met  L. van Heek uit Losser kreeg de fabriek in Almelo de naam "Van  
Heek en Scholco" en de fabriek in Wierden "Van Heek Fashion". In de jaren zestig werden in 
Wierden damesblouses en herenoverhemden gemaakt. 

Men vervaardigde in 1955 'Diabolo' zakdoeken. Op de nissenhut aan de rechterzijde van de 
foto is het opschrift duidelijk te zien. 

Nadat deze productie van zakdoeken was beëindigd vestigde zich in een deel van de fabriek 
Broomchemie. De fabriek verhuisde naar Terneuzen en is daar nog steeds actief. In het andere 
deel heeft tot in de jaren tachtig nog de afwerking en finishing van theedoeken en handdoeken 
van Van Heek Scholco plaats gevonden. 

De chemische fabriek Broomchemie ging erg slordig om met de milieuregels. De gemeente 
Wierden heeft, na jaren juridische procedures te hebben gevoerd, uiteindelijk succesvol 
geprocedeerd tegen de firma om allerlei schades aan rioolstelsels en bodemverontreiniging 
vergoed te krijgen. De totale schade bedroeg een half miljoen gulden. Ook zijn er diverse 
milieuongelukken gebeurd in die periode. Diverse gaswolken met broom of tribroometheen 
hebben boven Wierden gehangen. Het feit dat de wind vaak in de 'goede' richting stond heeft 
Wierden voor meerdere milieurampen behoed. 

Terug naar de foto, links op de voorgrond is nog iets zichtbaar van de spoorlijn Wierden – 
Nijverdal – Zwolle. Linksboven het huis van de familie Schildwacht met links daarvan de 
schuren en duivenhokken. Dit pand werd afgebroken. Het weggetje rechtsboven was het 
Kerkepad. Het Kerkepad liep langs landbouwgronden naar het Loo. Rechts midden achter de 
bomen stond de boerderij van Meijer. 
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Korenmolen van ’t Spijker  

 

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

Op de plek van het huidige kantoor van SWWE, op de hoek van de Nijverdalsestraat en 
Jacobsonstraat in Wierden, was de molen van Van ’t Spijker gevestigd. In het provinciaal 
archief in Zwolle bevindt zich de vergunning welke in 1843 werd verleend door de heer 
Schimmelpennick van Oye - de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken – aan Jan 
Wolters uit Wierden. Op 2 november 1843 werd met de bouw van de koren en pelmolen 
begonnen. In juni 1845 werd zoon H. Wolters de eigenaar. Hij moest bij de overdracht 325 
gulden betalen voor de belasting op het gemaal. Een voor die tijd hoog bedrag. 

Aan het eind van de twintigste eeuw kwam de molen in het bezit van Theodoor Roeloffzen, die 
in 1833 in Meddo (bij Winterswijk) was geboren. Hij trouwde hij met een dochter van Tijhuis, 
bijgenaamd ’n Ticheler, en verhuisde naar Wierden. Hun zoon Antoon Carolus, die in 1886 
werd geboren, ging zijn vader assisteren. Toen hij later de molen van zijn vader overnam bleek 
de afhankelijkheid van de wind een grote handicap te zijn om een goede boterham te 
verdienen. Antoon schafte een stoommachine aan om ook te kunnen malen als er geen wind 
was. 

De opkomst van de boerencoöperaties was er later de oorzaak van dat de verdiensten voor de 
molenaarsfamilie laag bleven. Roeloffzen had weinig vertrouwen in een betere toekomst, 
vertrok van de molen en vestigde zich als bakker op ’t Hoge Hexel. De beschuiten van 
Roeloffzen waren vele tientallen jaren een begrip in Twente. 

Op 28 maart 1919 verkocht Roeloffzen de molen aan de Vriezenveense molenaar Gerrit 
Hendrik van ’t Spijker. In de koopacte die bij notaris W. ten Hoopen passeerde, worden als 
getuigen genoemd: A.D. Plaggenmars en J. Nijland. De molen werd als stoommolen 
beschreven met als vestigingspunt 'Aan den Nijverdalsenweg bij het dorp Wierden WBK 220'. 
WBK stond voor de afkorting Wierden Buiten Kom. Drie jaar later, in 1922, verdwenen door 
storm de wieken van de molen. In de daarop volgende jaren takelde de molen steeds verder af 
en in 1930 kwam er door de afbraak van de fraaie bovenkruier een eind aan dit molentijdperk. 
Tot een aantal jaren geleden heeft de firma van ’t Spijker nog elektrisch gemalen en menig 
boer in de omgeving van veevoeder voorzien. 
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Erve Zandink of Sandink 

 

Deze boerderij heeft aan de Zandinksweg, op de hoek met ‘n Kaamp gestaan. In het 
Schattingsregister van 1425 wordt het erve Ten Sande genoemd. Het zal deze naam hebben 
gekregen omdat het gelegen was aan de rand van de Huurne en grensde aan de Witte Belten. 
Toen was er woeste grond met heide en zandverstuivingen. 
Het erve wordt reeds genoemd in een Gelderse leenacte van het jaar 1402. Het erve Zandink 
was als leen onderhorig aan het Graafschap Zutphen. Johan van Markelo ontving in 1402 
‘dat santhuis tot Wederden’,  dat een leen was van Anno van Rijssen. In 1440 wordt Hendrick 
Vrijgreven Johanszoon met het erve Sandhuis beleend. In het vuurstedenregister van 1682 
wordt het erve Sandinkman genoemd en is dan bewoond door Hendrik Sandink. 

De Volkstelling van 1748 noemt als bewoners van het Sandink Derk Sandink, weduwnaar, 
met zijn zoons Hendrik Frerik en Jan, allen boven de tien jaar. Eva Oonks dient er dan als 
meid. Het erve is dan eigendom van de familie Schimmelpennink uit Almelo. 
De laatste bewoners van het erve Zandink waren Zandinks Jans (Huiskes) en zijn vrouw 
Pieternellen Siene. Men kan dit echtpaar zeker niet verwijten dat ze hebben meegewerkt aan 
de ontvolking van het Wierdense platteland. Er werden in het gezin achttien kinderen geboren, 
waarvan ze er zestien hebben grootgebracht. Ook de vader van de bekende schaatser Anton 
Huiskes werd op het erve Sandink geboren. De volksoverlevering weet nog te vertellen dat 
pastoors uit Rijssen en ook van elders naar het erve Sandink kwamen om er de heilige mis op 
te dragen. Bij onraad verdween men dan naar de zolder. Dat was in de tijd dat de katholieken 
geen eigen kerken mochten hebben. De boerderij werd in 1975 afgebroken. 

 

Erve Noltes in het Loo 

Volgens de Volkstelling van 1748 liggen er op het Loo tegenover 't Swerink en 't Heerdink twee 
katersteden die allen lang zijn bewoond door families Noltes. 
Het erve Noltes was tot het begin van vorige eeuw een dubbel boerenwoonhuis met een 
gemeenschappelijke deel. Dat laatste was wel nodig omdat men anders te weinig ruimte had 
om met de hand te dorsen. Dat het erve Noltes twee woonkanten, welke ook wel twee eggen 
werden genoemd, werd bewezen door het feit dat het erve twee weefkamers had. Ook had het 
huis toen nog wanden van vlechtwerk bepleisterd met leem. De zuidwestkant werd bewoond 
door Berend en Geesken Noldes met hun kinderen Harmken, Jan, Geesken,  Gerriet en Klaas. 
In de nooroostelijke egge woonden Jan en Maria Noldes met hun kinderen Jan, Gerrit en 
Jannoaken met als inwonende Jenneken Noldes, een oude vrouw.  
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De tweede katerstede, die naast het erve Noltes lag, is in 1748 bewoond door het echtpaar 
Egbert en Maria Noldes met hun kinderen Aaltje, Herman Jan en Janna. De boerderij werd 
de Schutterij genoemd. De laatste bewoners van de Schutterij waren Koers en Steunenberg. 
Van de oude boerderijen is niets meer overgebleven. Ze zijn allemaal afgebroken en er is 
nieuwbouw voor in de plaats gekomen. 

 

 

Erve Swerink in het Loo 

 

Als meest noordelijke van de boerderijen aan de brink van het Loo ligt 'Het Swerink', als 
Swederink genoemd in het schattingsregister van 1475. In het Vuurstedenregister van 1682 
wordt  het erve Swierink genoemd en in het register uit 1752 wordt als eigenaar van dit erf 
Spijker genoemd. Het Swerink - benoemd naar de mansnaam Swier of Sweer – is tijdens de 
Volkstelling van 1748 bewoond door Jan en Jenne Sweerink met hun kinderen Hendrikjen, 
Jan en Gerrit en Marijken en een inwonende Maria Sweerink. 

De boerderij, die vroeger schuil ging achter de grote schöppe van 'Het Heerdink', is rond 1875 
afgebrand en iets dichter naar de weg herbouwd. Aan het begin van de vorige eeuw was het 
erve Swerink bewoond door de familie Berkel, Janna Berkel trouwde met Hendrik Kiekebeld. 
Hendrik was afkomstig uit Diepenveen en rond het jaar 1875 naar Wierden gekomen. Het erve 
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was toen eigendom van Steehouwer uit Apeldoorn. Steehouwer kwam één keer per jaar om de 
pacht te innen. Dan werden bij de Swerinkboer de mooie kopjes en glazen voor de dag gehaald. 

Ook werden er op ’t Swerink schapen gehouden. Meestal werden ze door de kinderen of door 
opa of ook de boer zelf gehoed in het Wierdense veld of de Venne Weuste. De zoon van Hendrik 
Kiekebeld, Herman, tyrouwde in 1934 met Janna Waalderink. Herman werd in de 
noaberschop Swerink Herman genoemd. Ze kregen drie kinderen Jan, Johan en Hennie. Jan 
en Johan wilden de boerderij niet voortzetten dus bleef Hennie, de jongste, over om boerin te 
worden op het Swerink. Hennie trouwde in 1968 met Johan Morsink, afkomstig van erve de 
Plas aan de Bornerbroekseweg te Enter. Zij kregen vier kinderen, Albert Jan, Marjanne, 
Gerwin en Hanneke. Albert Jan is nu de boer op het erve Swerink. Albert Jan trouwde in 2003 
met Henriette Schottert. Samen met hun drie kinderen, Rosanne, Irma en Thijmen, wonen en 
werken ze op de boerderij. 

Onverwachte slachtvisite bij Swerink 

 

Hennie Morsink-Kiekebelt vertelt over: overgrootmoeder Aaltje. Aaltje was erg zenuwachtig en 
zuinig, maar ook heel erg slim. Er was zonder goedkeuring  een varken geslacht. Het geslachte 
varken was bestemd om over de grens gesmokkeld te worden. 

Op een winteravond, eind november, werd het varken geslacht op de deel. Het werd aan 
stukken gesneden, het spek en de hammen werden bij opa, (hij was toen begin twintig jaar), 
op het lichaam gehangen. Een ruime jekker (korte jas) er overheen en dan op pad. Het liefst 
door een gebied waar weinig kans was om iemand tegen het lijf te lopen. Opa was 
schaapherder van beroep en kon de extra opbrengsten goed gebruiken. Hij kende veel wegen 
en paden in het gebied naar de grens als zijn broekzak. 

Maar er kwam volk aan de deur. Het waren de veldwachter Oudelaar en commies Rutgers. Ze 
werden hartelijk ontvangen door overgrootmoeder Aaltje. Zij vroeg: “willen jullie ook 
chocolademelk?” Ja, de heren hadden daar wel zin in. Het was buiten erg koud en dan is een 
kop warme chocolademelk altijd welkom. Maar overgrootmoeder Aaltje was erg zenuwachtig 
vanwege de clandestiene slacht die er op het erf plaats had gevonden. Ze vergiste zich. In 
plaats van cacao deed ze een lepel piment (vleeskruiden) in de warme melk. De beide heren 
namen een slok van de 'extra' warme chocolademelk. Hoestend en proestend maakten ze dat 
ze buiten kwamen. Bij de waterput op het erf voor de boerderij stonden ze hun monden te 
spoelen die letterlijk in brand stond van de piment. Ondertussen was opa – met het spek en 
de hammen behangen - via de zijdeur al op weg via de smokkelpaden richting Duitse grens. 
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Een oud verhaal uit het einde van het jaar 1894 van oma Aaltje. Keer op keer verteld, nu door 
Hennie Morsink – Kiekebeld op 8 december 2014. 

 

Het erve Aaltink 

De bijnaam van Koers is Aaltink. Een Koers is een uitkijker en het werkwoord is koeren. Koers 
is afkomstig van het erve Aaltink, het erve aan de Weversweg, een doodlopend zijstraatje van 
de Ypeloweg. Het erve wordt ook wel de Dinahoeve genoemd, naar Dina Alink (Altink, Alevink, 
Alvink), die getrouwd was met J.H.G.J. Geerling. Dina Alink is de dochter van Jan Morsink 
en Catharina Alink. Het erve Aaltink ligt aan de Götte, een waterleiding, ook wel de 
Huurenengoot genoemd. Het erve is op een grafveld gebouwd want er zijn urnen gevonden 
tijdens graafwerkzaamheden. Later is men op de boerderij gaan weven en werd het erve De 
Wever genoemd. Zes generaties hebben er Geerlings op het erve Aaltink gewoond. De laatste 
bewoner, de alleenstaande boer Derk Geerling, is tijdens een roofoverval op de boerderij, 
samen met zijn hond, op brute wijze vermoord.  

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

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

 

Koers, ook wel Aaltink genoemd 

 

Roelof Alink is een zoon van Hendrick in ’t Gat (van erve in ’t Gat) en Fenne uit Stockum. 
Jan Marskink (1600) is een zoon van Lambert in de Morsch. Coert Lambers Walderink op 
het Loo. Jan Coerts (Groothuis), Walderinck op het Loo. 

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

In 1601 in stadsgericht Rijssen heeft Herman ter Koerst vijf scheppel land en brengt jaarlijks 
een mudde rogge op. 0-18-12 

In 1601 in stadsgericht Rijssen heeft jonge Jan ter Koerst zevenenhalf scheppel land. Het 
brengt jaarlijks zeven scheppel rogge op. 

In 1601 in stadsgericht Rijssen heeft Jan ter Koerst acht scheppel land. Hij geeft zes scheppel 
rogge op. 1-0-0 

Er is ook een hofhorig erve Altink te Deldenerbroek. Er woont echter geen Aaltink meer op het 
erve. 

Elisabeth van de Riet, moeder Mina, is getrouwd met Borkent, de vader van Mina.  Het 
echtpaar Mina Borkent en Jan Koers zijn neef en nicht. Maar dan niet in de directe lijn.  
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De vader van mijn opa Arend Jan Koers was de oom van Elisabeth van de Riet. Elisabeth is 
de moeder van mijn tante Mina. De vrouw van de vader van opa Koers was een zuster van 
de opa van Mina Borkent van moederskant (Van de Riet). 

De broer van Elisabeth van de Riet is Hendrik Jan van de Riet. Hij is getrouwd met Marie ten 
Brinke (de Smid) uit Enter. Ze zijn ingetrouwd bij zijn ouders in Notter. Dirkje ten Brinke, de 
zuster van Marie, is getrouwd met Derk Rozenmuller uit Enter. 

Riek van de Riet, de zuster van Elisabeth, was geestelijk beperkt. 

Elisabeth is opgevoed door Diekemeuie Baan, van de steenfabriek uit Rijssen. De reden was 
dat de moeder van Elisabeth overleden is toen Elisabeth vier jaar was. Broer Hendrik Jan van 
de Riet werd uitbesteed bij Jannemeuie Tijhuis aan de Schapendijk te Notter. Vader Jan 
Hendrik van de Riet is hertrouwd met de weduwe Gesina. De kinderen kwamen toen weer bij 
hem thuis wonen. 

Herman Hendrik Koers uit Wierden is getrouwd in Rheden. Hij is overleden op 
vijfenvijftigjarige leeftijd bij de Slag bij Arnhem. 

In 1601 is de vrouw van Rehe de eigenaar van de Schulenborch. Ze moeten garven als tienden 
betalen. Het erve de Schulenborch heeft drieenhalf mudd gezaaid land en twee dachtmait 
(twee dagen maaien) hooiland. Later woonde Grijsen op het erve de Schulenborch. Grijsen 
was getrouwd met Riek Maassen van den Brink, de zus van de vrouw van Henk Koers. Het 
erve was achter de Mosterdpot onderaan de kanaalbrug.  

In 1601 heeft Engelbert Coirtzoon uit Ambt Almelo drie schepel gezaaid land en één dagwerk 
hooiland van de pater gehuurd voor vier goudguldens. 

In 1601 heeft Geerdt Coirdzoon uit Ambt Almelo in eigen bezit een halve mud land en een 
dagwerk gemaaid hooiland.  

In 1601 heeft erve de Koerst in Ypelo zes mud gezaaid land. Hij moet tweeenhalf mud gezaai, 
half rogge en half boekweit betalen als gift (tienden). In 1602 is er zes mud land en drieenhalf 
dagwerk land. In 1980 wordt het erve de Keurs genoemd. 

 



83 
 

 

Erve Koers aan de Huurnerweg in de Huurne 

 

Cafe Marktzicht 

 

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

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

Het verbod op kermis in 1925 

 

Uit het archief van Gerard Vloerdbeld 

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

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

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

Nadat de jaarmarkt op 25 mei had plaatsgevonden, zonder de kermis, ontstond er ’s avonds 
een gespannen sfeer in het dorp. Er was een protestdemonstratie op en rond het huidige 
Burgemeester Van den Bergplein. 

Uit de krant van 5 december 1928 

 

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

Burgemeestersjubileum van den heer J.C. van den Berg! 
De heer J.C. van den Berg is zaterdag ter gelegenheid van zijn 25 jarig ambtsjubileum als 
burgemeester der gemeente Wierden door Raad en burgerij spontaan gehuldigd. 
Het dorp was versierd en de Raad was in voltallige vergadering bijeen. 
Bij monde van wethouder Wolthuis werd den jubilaris namens de gemeente een prachtige 
Westminster klok aangeboden, door wethouder Borgert een zilveren rookstel, door den 
gemeentesecretaris, den heer Wentzel, namens alle ambtenaren en personeel een zilveren 
presenteerblad met fruitschaal en zilveren bonbonmandje. 
Een en ander ging vergezeld van hartelijke toespraken, waarbij de heer Wentzel onder meer 
nog aanstipte den groei der gemeente in het verloop dezer jaren waarvan het zielenaantal steeg 
van 6893 tot 10500, alzoo een vermeerdering van 52%! 
Burgemeester van den Berg bedankte in zijn toespraak ook namens zijn echtgenote en 
kinderen voor de vele bewijzen van sympathie en waardeering. 
Ook de gemeentenaren toonden hun belangstelling. De voorzitter van het huldiging comité, 
Ds. Steenbeek, sprak in hotel Krommedijk de feestrede uit. Namens de burgerij bood Ds. 
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Steenbeek aan een theeservies en theeblad met inscriptie en verder een prachtige clubfauteuil 
en ronde tafel. 

De burgemeester dankte in hartelijke bewoordingen. Op de receptie waren alle 
vooraanstaande persoenen uit de gemeente Wierden aanwezig, en ook de burgemeesters van 
Hellendoorn, Rijssen, Den Ham en Losser en enkele wethouders, de gemeentesecretaris van 
Almelo en andere provinciale autoriteiten. De zangverenigingen maakten zich verdienstelijk,  
toespraken werden gehouden, de geschenken waren vele en de bloemenhulde geweldig. 
Het was een dag van verheuging voor den burgemeester en de burgerij. 

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

Het verhaal van oud en nieuw 

 

Het resultaat op de markt van 'sleppen' in de Oudejaarsnacht 1957. 

Oudjaarsnacht sleepten de Wierdense jongeren alles wat los en vast zat naar de markt. De 
mensen konden de volgende dag hun eigendommen ophalen, zoals de mestkar, wagenwielen, 
hekken. De boeren waren vergeten hun spullen achter slot en grendel te zetten. 
 
De mythische achtergrond van dit gebruik is te vinden in de sage van de Wilde Jacht. Rond 
de midwinter rijdt de Wilde Jager met een leger van geesten door de lucht. Zij jaagt achter de 
geesten aan van het oude jaar om ze mee te nemen naar de andere wereld. Dit gaat gepaard 
met veel lawaai en als ze voorbij zijn gekomen is dat terug te zien aan het spoor van chaos en 
verwoesting dat ze achterlaten. Waar de wilde jacht langs was geweest zou het land een grote 
oogst voortbrengen.  
 
Verder had het een corrigerende functie voor slordige boeren en dorpelingen. De leiders van 
de Wilde Jacht (Odin en Wodan) tolereerden geen rommel en chaos. 
Om de gebruiken van Oud en Nieuw goed te begrijpen, is het goed om te weten wat de Joeltijd 
en het jaarwiel inhouden. Midwinter heet bij de Scandinaviërs en de Schotten ook wel Joel of 
de Joeltijd (Yuletime). Joel komt waarschijnlijk van het Oudnoorse hjöl wat rad of wiel 
betekend. Dit wiel is te zien als het jaarwiel, het levenswiel of het zonnewiel. De zon staat in 
de Joeltijd op zijn allerlaagste punt. 
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In de Germaanse landen was er een taboe om wielen te laten draaien met midwinter. Het 
zonnewiel of het jaarwiel stond stil. Als de mens zijn wiel wel liet draaien zou dat 
tegennatuurlijk zijn en ongeluk brengen. Tijdens de Joel moest daarom al het vlas of wol 
afgesponnen zijn. Er mocht geen draad meer zitten op het spinnewiel. 
 
Aan het einde van de midwinterperiode moet het wiel weer in beweging worden gezet. Dit werd 
gedaan door te joelen! Joelen is de beste methode om nieuw leven in de brouwerij te blazen. 
Joelen betekend namelijk op luidruchtige, drukke wijze feestvieren met veel geschreeuw, 
gezang en lawaai. 
Het verband met het wakker maken van de levensgeest van het gewas is duidelijker bij het 
gebruik van het Midwinterhoornblazen. In Wierden is het gebruikelijk dat er wordt geblazen 
tijdens advent. 
 
Vaak blies men deze grote hoorn boven een put. De put is de ingang naar de onderwereld, de 
wereld van vrouw Holle. Zo werden haar geesten opgeroepen om wakker te worden en een 
begin te maken met de vruchtbaarheid van het aankomende jaar. Hier gaat het natuurlijk om 
het allerprilste begin, een nieuw kiempje van leven. Zo is het lawaai van oudejaarsdag niet 
alleen een verjagen van de boze geesten van het oude jaar, maar ook een wakker maken van 
de levensgeesten van het nieuwe jaar. 
 
Het nieuwe jaar wordt in Nederland sinds 1576 op 1 januari gevierd. Het schijnt dat de oudste 
bewoners van onze streken, die geen kalender bezaten, tussen eind december en begin januari 
een midwinterfeest van twaalf nachten hielden. De Romeinen op hun beurt lieten aanvankelijk 
het nieuwe jaar op 1 maart beginnen. Dat werd vanaf 44 voor Christus, toen Julius Ceasar 
de naar hem vernoemde Juliaanse kalender invoerde, 1 januari. Dat was de dag dat de nieuwe 
senaat werd geïnstalleerd. 
 
Met de heropleving van het Latijn tijdens de Renaissance ging die datum voor steeds meer 
mensen gelden, al probeerde de katholieke kerk andere data ingang te doen vinden. Eerst 
stelde zij Pasen voor, daarna Driekoningen, vervolgens Kerstmis en ten slotte Sint Maarten; 
ook Maria Boodschap op 25 maart is nog in de aanbieding geweest. 
Om aan deze verwarring een eind te maken bepaalde de Franse koning Charles IX in 1563 
dat nieuwjaar in zijn land voortaan de Juliaanse editie werd en de Spaanse landvoogd 
Requesens liet op 16 juni 1575 per plakkaat weten dat dit ook voor de Lage Landen ging 
gelden. Internationaal zou dit ook tot standaard uitgroeien. Hiermee viel 1 januari overigens 
nog niet op de huidige datum, want de kalenderhervorming van paus Gregorius in 1582, die 
het hele jaar tien dagen naar voren haalde, werd in Nederland slechts aarzelend overgenomen. 
De calvinisten hadden problemen met de paus en wilden niet graag van een paus leren hoe 
zij een kalender moesten inrichten. Als laatste provincie ging in 1701 Drenthe overstag en 
sindsdien bestaat er dus een landelijk oud en nieuw. Desondanks heeft het lang geduurd 
voordat de hele samenleving er aan mee deed. Tot slechts enkele decennia geleden sloten alle 
bedrijven hun boeken op 30 april af om vanaf 1 mei met een schone lei te beginnen. En het 
onderwijs heeft altijd een eigen jaar aangehouden. 
Een landelijk oud en nieuw betekende nog niet dat de jaarwisseling overal op hetzelfde 
ogenblik plaatsvond. In de Middeleeuwen bepaalden kerkklokken het uur van de dag. 
Daarvoor was de basis: 'high noon' op de zonnewijzer bij de kerk. Van oost naar west-
Nederland gaf dat een verschil van ruim tien minuten, maar bij een slordige koster kon dat 
flink oplopen. 
 
Zolang het transportwezen nauwelijks tot ontwikkeling was gekomen, maakte het niet uit dat 
alle steden en dorpen een eigen tijd hanteerden. De Engelse Spoorwegen reageerden als eerste. 
Terwille van een landelijke dienstregeling richtten zij zich vanaf 1840 op de Greenwich Mean 
Time, later uitgegroeid tot mondiale maatstaf. De Nederlandse Spoorwegen haakten hier in 
1892 op in met de Amsterdamse Tijd, die op de Westertoren viel af te lezen. Wettelijk gold die 
tijd vanaf 30 april 1909 voor het hele land, zodat pas sindsdien alle Nederlanders synchroon 
leven. De Duitse bezetter heeft in 1940 de Berlijnse Tijd ingevoerd, die nog steeds geldt. Wel 
onder de naam Midden-Europese Tijd, een zone die maar liefst het hele gebied tussen Wit-
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Rusland en Portugal omspant. Het bij-effect is dat gedurende het grootste deel van de dag 
onze klokken minder nauwkeurig de tijd weergeven dan in de Middeleeuwen. 

 

Höfkes  

 

1940, Höfkes Textielveredeling 

Op 17 september 1979 bestond Höfkes Textielveredelingsbedrijf vijftig jaar. Het bedrijf was 
toentertijd gevestigd aan de Dikkensweg 24 te Wierden. In 1909 wordt de firma Höfkes en Co 
opgericht. Het bedrijf uit Almelo handelt in garens voor het toenmalige Nederlands Oost-Indië. 
In 1924 wordt in Wierden een garenververij gebouwd. Later kwam hier het verven van tricots 
bij. 

Even terug in de textielhistorie van Höfkes. Op 4 augustus richten A.H. Ledeboer en H.W. 
Ledeboer L.E. Höfkes en Co op. Dit bedrijf was een voortzetting van de garenhandel van 
Lambert Egbert Höfkes en zijn beide zussen. De broers Ledeboer zetten de garenhandel van 
Lambert Höfkes dus voort. In 1947 trad Ledeboer senior terug als commanditair en in 1952 
werd het bedrijf een N.V. en in 1972 een B.V. In 1973 trok ook de laatste Ledeboer zich terug 
en werd de directie overgenomen door Koning. 

Zoals vermeld legde het bedrijf zich toe op het verven van garens en tricots. Het bedrijf liep in 
de jaren zestig goed en in korte tijd werden er drie bedrijfshallen bijgebouwd. Als directeur 
was de heer Koning trots op zijn eigen laboratorium. Als relatief klein bedrijf maakte dat het 
product misschien wel iets duurder, maar kon aan de persoonlijke wensen van de klanten 
voldaan worden. Economisch ging het eind jaren zestig weer niet zo goed, maar het personeel 
van ongeveer zeventig medewerkers liep geen gevaar. Per jaar verwerkte Höfkes zo’n 
twaalfhonderd ton aan garens en tricots. De directeur zag in 1974 de toekomst zeker niet 
somber in. Men bleef investeren in de modernste machines binnen het vakgebied en dat 
betekende dat ze bijna alle werkzaamheden op het gebied van textielverdeling konden 
uitvoeren. Er werden in die periode  naast garens ook stoffen veredeld voor T shirts, 
turnpakjes, voetbalshirts, trainingspakken en veloursstoffen. 

In 1986 wordt Koninklijke Nijverdal ten Cate N.V. grootaandeelhouder in Höfkes 
Textielveredeling B.V. Het bedrijf krijgt een nieuwe naam T.T.V. (Twentse Textiel Veredeling). 
Het bedrijf redde het echter niet. In 2001 is het laatste textielbedrijf van Wierden failliet 
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gegaan. Nu is hier voor een deel de Van Kregtentunnel aangelegd en ernaast is de firma Van 
Buuren op dit terrein gevestigd. 

 

Uit de Wierdense Courant van 6 september 1963 

 

“Dolf van de Broeke opende nieuwe zaak aan de Rijssensestraat”. Het was afgelopen zaterdag 
een drukte van belang aan de Rijssensestraat. De heer Dolf van de Broeke opende namelijk 
zijn nieuwe zaak, hetwelk vergezeld ging van de herdenking van het vijftigjarig bestaan van 
de zaak alsmede van zijn dertigjarig dealerschap van DKW en Auto Union. 

De heer van de Broeke heeft hier een prachtige zaak geopend. Aangezien de ruimte ongeveer 
26 bij 26 meter is, de oppervlakte bedraagt ruim 675 m², bestaat er voldoende gelegenheid tot 
showen maar ook tot werken. 

De architect de heer Burger uit Hoogezand is er in geslaagd, aan de entree van Wierden 
komende uit de richting Rijssen, een imposant maar ook doelmatig gebouw neer te zetten dat 
het ter plaatse buitengewoon goed doet. Vooral in de avonduren zorgt een feeërieke verlichting 
voor een waar schouwspel, dat men beslist gezien moet hebben en dat doet denken aan het 
binnenkomen van een stad. Het aanzien van Wierden is hierdoor beslist gestegen. 
Het gebouw werd gebouwd door Siemerink’s Beton en Bouwbedrijf, de firma Paauwe voor de 
elektriciteit en krachtinstallaties. De firma Pley en Zn. verzorgde het loodgieterswerk en 
sanitair en de firma Höften zag zich het schilderwerk toegewezen. 

Men kan aan drie zijden het gebouw binnen komen, zodat de auto’s kris kras er doorheen 
kunnen rijden. De voordeuren worden elektrisch en geruisloos omhoog gedraaid. Direct 
daarachter bevinden zich de wasruimte en de smeerruimte. Het gebouw heeft drie 
werkbruggen en een hete luchtverwarming, zodat het prettig werken is voor de heer van de 
Broeke met zijn twaalf man tellend personeel. 

De openingsplechtigheid werd verricht door de stichter van het bedrijf, de thans 81-jarige heer 
G. van de Broeke (in 1963) en vader van de eigenaar, die door het doorknippen van een lint 
de grote deur automatisch liet opengaan. Onder de talrijke aanwezigen waren onder andere 
de beide wethouders Otten en Kampman alsmede de gemeentesecretaris de heer Schipper. 
Ook de fervente DKW-rijder uit Almelo, de heer Banis was aanwezig. Hij kocht in 1934 voor 
het eerst een DKW bij Van de Broeke. 
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Aldus de journalist-reporter van de Wierdense Courant van 6 september 1963. 

 

Roeloffzen beschuit 

 

Het bakkersbedrijf aan de Hexelseweg 103a. 

Uit de krant van weleer. 

A.B.A.C. Roeloffzen begon in 1922 met het bakken van brood en beschuit. Zijn kleinzoon 
Tonny heeft tot 2011handmatig deze beschuiten uit een speciaal recept vervaardigt. Tonny 
werkte wekelijks op topcapaciteit. Dat betekende vierduizend rollen van tien beschuiten per 
rol. En dat was goed voor veertigduizend beschuiten per week. En dat met de hand! 
‘De familie stoof altijd al wel een beetje’. Dat was de opmerking van Roeloffzen. Zijn 
overgrootvader, oorspronkelijk afkomstig uit Pruisen, had weinig zin om in het leger te gaan 
en vertrok naar de Gelderse Achterhoek om zich in Meddo te vestigen. Vanuit Meddo vertrok 
hij naar Wierden, waar hij eigenaar werd van de voormalige windmolen aan de 
Nijverdalsestraat (later de molen van Van 't Spijker). Zoon Anton, in de volksmond Anton van 
Doris genoemd, werkte als kleine jongen in de molen. Hij is tussen de meelzakken groot 
geworden. Na de eerste wereldoorlog vertrok Anton naar Almelo en werd molenaar bij de 
A.B.T.B. Hetzelfde deed hij in Buurse. Toch stak hij de liefde voor het bakkersvak, waarin hij 
al eerder gewerkt had, niet onder stoelen of banken. Toen in 1922 in de krant een bakkerij te 
koop kwam vroeg hij zijn Wierdense vriend Frans Wijnen of die eens wou informeren naar de 
mogelijkheden. 

Al gauw daarna zaten eigenaren Kuipers, Frans Wijnen en Anton Roeloffzen om de tafel en 
werd de koop gesloten. Anton kwam weer in het vak dat hij wenste. In 1948 werd de zaak, 
bakkerij en kruidenierszaak overgenomen door zijn zoon Th. J. Roeloffzen. Vader bleef hem 
behulpzaam en droeg het speciale recept voor de echte Roeloffzen bakkersbeschuit aan hem 
over. De derde generatie, kleinzoon Tonny, kwam in 1968 in de zaak die toen werd omgebouwd 
tot een familievennootschap. 

De Roeloffzen echte bakkersbeschuiten, waarvoor opa Anton in 1923 al een eervolle 
vermelding kreeg op een concours in Utrecht, begonnen een steeds belangrijker plaats in te 
nemen. En toen in 1975 de vader van Tonny kwam te overlijden legde het bedrijf zich geheel 
toe op het bakken van beschuiten. Tonny runde samen met zijn vrouw Diny het 
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bakkersbedrijf. Opa’s recept stond en staat borg voor een bijzondere kwaliteit van de 
bakkersbeschuit. Echter zo nu en dan kreeg hij uit de naoberschop nog de opdracht om een 
echte Twentse krentenwegge te bakken, tot soms wel 1,80 meter lang. 

Met de kruidenierszaak werd gestopt. De ontwikkeling van de supermarkten in het dorp waren 
daar schuldig aan. Tonny werd een aantal jaren geleden echter ernstig ziek en moest stoppen 
met de bakkerij. Zijn zoon heeft een baan in een andere bakkerij gevonden en heeft het recept 
meegenomen. Vandaar dat er vandaag de dag nog steeds Roeloffzen bakkersbeschuit te koop 
zijn. Tonny overleed in december 2014 en Diny zijn vrouw overleed in december 2015. 
Daarmee kwam er een eind aan het drie generaties durende bakkersbedrijf Roeloffzen op het 
Hoge Hexel. 

 

Het telefoonnummer van de ooievaar: 389 

 

Een oud telefoonnummer, nog met drie cijfers! Menig jong gezin waar een baby werd verwacht 
wist dit nummer, 389, van 'de vroedvrouw' uit het hoofd. En wie kende haar niet, juffrouw 
Hondeveld, de brommende vroedvrouw uit Wierden. Eens te meer werd bij haar 25-jarig 
jubileum (1952) als verloskundige weer duidelijk hoe geliefd zij was in het dorp en naaste 
omstreken. 

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

Juffrouw Hondeveld volgde een opleiding tot verloskundige aan de Rijkskweekschool voor 
vroedvrouwen te Rotterdam. Nadat ze was afgestudeerd werd ze in 1927 aangesteld als 
gemeentevroedvrouw van Wierden. Het feit dat zij als geboren Enschedese de Twentse 
volksaard en het dialect kende had stellig mede invloed op de bijzonder goede en hartelijke 
contacten met de Wierdenaren. 
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Dag en nacht stond ze klaar wanneer ze werd geroepen, vaak door weer en wind en bij nacht 
en ontij. En iedere keer weer als ze een gaaf en gezond kind ter wereld had geholpen voelde ze 
zich gelukkig, zoals zij zelf eens vertelde. Zij zag de geboorte altijd als een groot wonder. Na 
iedere geboorte was 'ne beschute met keeze' vaste prik. Jarenlang nog na haar vertrek werd 
haar opvolgster achtervolgd met deze lekkernij. 

Veel ook heeft juffrouw Hondeveld kunnen bijdragen aan het verbeteren van de hygiënische 
toestanden, door goede voorbeelden en vooral voorlichting te geven. Want zo we ons nu wel 
kunnen voorstellen heersten er in haar beginperiode heel andere normen waar het om hygiëne 
ging. Dat lukte niet altijd zonder slag of stoot, menigmaal heeft ze moeten knokken om haar 
nieuwe denkbeelden ingang te doen vinden. 

Om gezondheidsredenen besloot juffrouw Hondeveld op 1 januari 1964 te stoppen en droeg 
zij, na 37 jaar, haar praktijk over aan Diny Meijer-De Goeijen met de constatering: Bij dit werk 
kom je het minst in de kerk en in bed! 

 

Kroon Oil Wierden 

 

 

Lion de Haas 

Informatie over de periode van 1906 tot 1945 van Kroon-Oil is moeilijk te verkrijgen. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog zijn namelijk alle archieven van de onderneming zoekgeraakt. Bekend 
is dat de onderneming in 1906 werd opgericht door Lion de Haas onder de naam 'Fa. L. de 
Haas' te Wierden en gevestigd was aan de Kerkstraat 32. In 1937 werd L. de Haas opgevolgd 
door zijn zoon, Simon B. de Haas. 'Fa. L. de Haas – Wierden' is tenminste de firmanaam die 
te lezen valt op een schrijven van W. van den Boom d.d. 5 maart 1946 op het briefpapier van 
fa. L. de Haas – Wierden en die op de oudste productverpakking voorkomt. 

Deze productverpakking is illustratief voor de latere naam van de onderneming, omdat het 
een 1 kg bus betreft van het product wagensmeer. Op deze verpakking stond al de tekst 
'Fabrieksmerk DE KROON (Wettig gedeponeerd)'. Ook is duidelijk dat de onderneming zich 
richtte op de landbouw, die de omgeving van Wierden kenmerkte. Dat blijkt ook uit een oud 
leveringsprogram waarin sprake is naast smeeroliën en antivries van onder andere lederolie, 
ledersmeer, dekkledensmeer, veevoedertraan, hoefsmeer en isolatoren voor weide-afrastering. 



93 
 

Later is er nog een productverpakking ontdekt van schoenpoets, onder het merk 'CROWN', 
echter afkomstig van de Fa. J. de Haas uit Wierden. 

Het verhaal gaat dat J. en L. de Haas broers waren, die op enig moment ruzie kregen en elk 
hun eigen firma hadden. Hun verkopers bezochten ook dezelfde klanten en boekten orders, 
die ze ’s avonds van elkaar “stalen” en naar hun 'eigen' firma stuurden, voor uitlevering. De 
klant wist toch niet van welke firma De Haas hij z’n producten kreeg. 

De Tweede Wereldoorlog. Tijdens de oorlog zijn L. de Haas en S.B. de Haas door de bezetter 
gedeporteerd. Na de deportatie werd de fabriek in beslag genomen en bleef tot februari 1946 
gesloten. In de jaren 1942 – 1946 werd het fabrieksgebouw achtereenvolgens gebruikt door 
enkele N.S.B.-beheerders, Duitsers, ondergrondse (Binnenlandse Strijdkrachten) en door 
Canadezen. 

Alle familieleden, op Carla, een dochtertje van Simon de Haas, na, zijn in de oorlog 
omgekomen. Carla de Haas is later geëmigreerd naar Israël. Carla de Haas, de dochter van 
Simon B. de Haas, was tijdens het laatste deel van de oorlog ondergedoken in Bergen op Zoom, 
bij de familie Van den Boom. 

 

 

 

Bijna 120 jaar Kroon-Oil 

Na de oorlog was de heer W. van den Boom in de gelegenheid het land door te reizen en ging 
hij voor Carla ook eens in Wierden kijken om te zien wat er van het bedrijfje van haar vader 
was overgebleven. Hij stelde vast dat er eigenlijk niets meer was. De voorraden en de 
administratie waren weg en het gebouw was leeg. 

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

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

 

Het notariaat in Wierden 

 

Rijssensestraat 8 is afgebroken voor het doortrekken van de nieuwe weg bij makelaar 
Weghorst. 

Lange tijd is gedacht dat notaris J. Poulie de eerste notaris in Wierden was in de jaren 1870 
tot 1905. Onlangs echter, bij het op papier zetten van de geschiedenis van het Wierdense 
notariaat,  kwam tot ieders verrassing iemand tot een andere ontdekking. Namelijk dat er al 
veel eerder, in 1852, een notaris in Wierden woonde. 

Dat was Isaac Blijdensteijn, geboren in 1820 te Enschede. Huij is één van de nazaten van de 
bekende familie van kooplieden en textielfabrikanten. Isaac Blijdensteijn was van 1852 tot 
1861 in Wierden werkzaam als notaris. Daarna vertrok hij naar Enschede waar hij zijn neef 
Benjamin Blijdensteijn jr. opvolgde als notaris. 
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In 1861 werd in Wierden zijn plaats ingenomen door Gerard Verijn Stuart, die op zijn beurt 
in 1864 weer opgevolgd werd door Ferdinand Wesselman. Wesselman is geboren op 11 juni 
1828 te Groningen en getrouwd met Sybilla Antoinette Dedem van Drieberg. Het echtpaar had 
drie kinderen. In december 1869 vertrok ook deze notaris uit Wierden en vestigde zich in 
Zevenaar. 

Hierna kwam Jan Poulie. Hij werkte ruim een kwart eeuw als notaris in Wierden. De op 14 
september 1834 geboren Poulie was de zoon van een deurwaarder en afkomstig uit Meppel. 
Jan kreeg een opleiding naar stand en werkte, na afronding van zijn studie, enige jaren als 
kandidaat notaris. Bij Koninklijk Besluit van 19 februari 1870 werd hij tot notaris te Wierden 
benoemd. Op 16 maart van dat jaar legde hij 'ter openbare zitting van de 
Arrondissementsrechtbank' de eed af, zo staat in de oude archieven vermeld. 

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

 

Schijnwerpers op een monument 

 

Het pompgebouw aan de Nijverdalsestraat 

Het pompgebouw is gebouwd ter vervanging van een ander pompgebouw (Nijverdalsestraat 
88 / monumentnummer 512263). Hoewel het pompgebouw nog is vormgegeven in een aan 
het genoemde oudere pompgebouw verwante baksteenarchitectuur, vertoont het filtergebouw 
kenmerken van een op de architectuur van Frank Lloyd Wright geïnspireerde bouwstijl.  Het 
waterpompgebouw is een uniek industrieel monument en kent een rijke geschiedenis. Het 
maakte eens onderdeel uit van de waterleiding van Almelo. In 1893 verleende de gemeente 
Almelo opdracht voor de bouw. Het gebouw is een ontwerp van ingenieur Ir . H.P.N. 
Halbertsma.  Het is gebouwd in een vrij traditionele baksteenarchitectuur met eclectische 
elementen. De schoorsteen en een bijbehorend dienstgebouw werden in 1928 bij de bouw van 
het nieuwe pompgebouw afgebroken. Het is een rechthoekig pand over één bouwlaag, 
opgetrokken in rode machinale baksteen onder een met bouletpannen gedekt zadeldak. Op 
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het dak staan twee houten ventilatiekokers. Het pand heeft aan de achterkant over de hele 
breedte een uitbouw onder een plat dak. De kopse gevels eindigen in een top met zandstenen 
afdekplaat en zijn vanaf de zandstenen aanzetstukken voorzien van een gemetseld klimmend 
keperboogfries. 

Op de linker eindgevel staat een bekroning met bol en gietijzeren ornament op een console. 
De lange gevels hebben een gemetselde tandlijst onder de dakaanzet. De getoogde zesruits 
vensters hebben stalen kozijnen en een gepleisterde sluitsteen. De voorgevel bestaat uit zes 
traveeën die gevormd worden door spaarvelden onder segmentbogen waarin een venster is 
geplaatst. In de meest rechter travee is de ingang geplaatst onder een getoogd bovenlicht en 
een gepleisterde sluitsteen. De meest rechter travee kan gezien worden als risaliet onder een 
plat dak. 

Boven de segmentbogen zijn sierlijke smeedijzeren muurankers bevestigd. In de linker 
kopgevel bevinden zich twee getoogde zesruits vensters en in de geveltop een roosvenster met 
gepleisterde sierstenen. De platte aanbouw aan de achtergevel heeft dezelfde gevelindeling als 
de voorgevel. Ter plaatste van de rechter kopgevel heeft de aanbouw rechtgesloten dubbele 
inrijdeuren onder een zandstenen latei. Verder is in deze gevel een venster geplaatst. 

Het interieur van het pompgebouw heeft een originele indeling, de pompinstallatie is echter 
verdwenen. Aanwezig zijn de stalen kapspanten en een ijzeren trekbalk met katrol. 
 

Het pomp- en filtergebouw zijn van waarde vanwege het architectuur-, cultuurhistorisch en 
stedenbouwkundig belang 

- vanwege de oorspronkelijke functie en als uiting van de geschiedenis van de waterleiding 
in Almelo en omgeving 

- als twee bouwwerken ontworpen door dezelfde ingenieur uit verschillende bouwperioden 
waarbij duidelijk is dat Halbertsma onder invloed stond van de veranderende 
architectonische opvattingen 

- vanwege de gaafheid van de verschillende onderdelen 

- vanwege de functionele en ruimtelijke samenhang met het oude pompgebouw. 

Het gebouw is in opdracht van de familie Maris in zijn oude luister volledig gerestaureerd. Het 
is een pronkstuk aan de invalsweg van Wierden.  
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Postbode Nollen 

 

In 1995 stuurde zuster M. Aquino Nollen een allerhartelijkste brief met daarin herinneringen 
aan haar vader, de markante Wierdense postbode Nollen. Zij schrijft: 

‘Mijn vader was van 15 februari 1906 tot en met 28 februari 1958 in dienst bij de PTT te 
Wierden. Na zijn pensionering bezorgde hij nog telegrammen en aangetekende brieven. Bij zijn 
veertigjarig jubileum, op 14 september 1946, ontving hij de Eremedaille verbonden aan de 
orde van Oranje Nassau. En bij zijn definitieve afscheid in 1953 van de PTT de Eremedaille 
'Trouwe Dienst. 

Zoals zoveel veranderde na de Tweede Wereldoorlog wijzigden zich ook de zaken bij 'De Post'. 
Destijds werd de dagelijkse post voor een groot deel per trein vervoerd. De dienstdoende 
postbeambte moest om vijf uur 's morgens naar het station om de post te halen. Daarna werd 
de post op het kantoor uitgezocht en vervolgens konden de bestellingen beginnen. 
Na een kopje koffie thuis of op het postkantoor begon de fietstocht om de post te bezorgen, 
ver weg en dichtbij in het dorp, natuurlijk door weer en wind. 
Als mijn vader naar de 'buitenpost' ging had hij van alle waar bij zich: postzegels en geld om 
te wisselen, kwitanties werden geïnd en postwissels uitbetaald.  

Bij de postwissel ging degene die geld wilde verzenden naar een postkantoor en stortte daar 
een bedrag in contant geld en gaf het adres van de ontvanger op. De ontvanger kreeg dan de 
postwissel in de brievenbus. Deze ging hiermee naar zijn postkantoor, gaf de postwissel af en 
ontving daarbij het gestorte bedrag in contant geld. Als ons vader 's avonds thuis kwam werd 
het geld geteld om te zien of alles klopte en daarna werd er op het postkantoor 'afgerekend'. 

Hij kende iedereen waar hij in het dorp ook kwam, hij was een wandelend 'personenarchief'. 
De koffie stond op vele plaatsen voor hem klaar en er werd hem menig keer veel toevertrouwd. 
Op deze wijze was hij met recht 'bankier en vertrouwenspersoon' voor velen in en rondom 
Wierden. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef hij actief. Samen met anderen deed hij in 
het verzet wat hij kon om onderduikers te helpen door bonnen te bemachtigen, of geschikte 
plaatsen te vinden voor onderduikers. Hij kende elke 'huiselijke' situatie in Wierden. Hij kon 
zwijgen en in stilte weldoen, hij was iemand die altijd de moed vond om met vertrouwen verder 
te gaan en anderen te helpen. Zo leeft hij voort bij ons als zijn kinderen en naar ik hoop ook 
bij vele anderen. 
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Maart, 1995, Zr. M. Aquino Nollen, Klooster Franciscanessen Noord Deurningen Denekamp. 

 

De verloren steen  

 

 De eerste steenlegging van de woningen aan de Aanslagdwarsstraat op 26 augustus 1950  

Op volgorde van nummer: J.G. Goedhart, directeur Exportslachterij, burgemeester Mr. E.D. 
Maaldrink, de heer Hartsuiker, adj.-dir. Exportslachterij, wethouder J.F. Aan de Stegge, G. 
Brandt, directeur gemeentewerken Wierden, Marinus Schipper, de heer Wassenaar, Hans 
Goedhart. 

Het is niet zo maar een steen, maar een eerste steen. In dit geval is de betekenis van eerste 
niet dat het de allereerste steen van de fundering is. Een eerstesteenlegging symboliseert het 
begin van de bouw. 
 
Na de bevrijding in 1945 moest ons land weer helemaal opnieuw beginnen; veel was vernield, 
veel was ontregeld. De voedselproductie moest weer op gang worden gebracht. Zo ook het 
geldverkeer. De vele vernielingen van en aan gebouwen, woningen, wegen en spoorwegen 
schreeuwden om wederopbouw en vernieuwingen. Zo ook in de gemeente Wierden.  
 
Daar was al in 1939 over het uitbreidingsplan 'de Grote Maat' gesproken, zodat na enige 
herzieningen daar al snel gebouwd kon worden. Door uitbreiding van bedrijven kwam er meer 
werk en dus meer mensen naar Wierden. Ook 'de Export' - onder de bevolking bekend om z'n 
soep en de vleespakketten voor het personeel - breidde uit hetgeen vraag naar nieuwe 
woningen voor het personeel met zich meebracht. Het liefst zo dicht mogelijk bij de fabriek. In 
die tijd kon men bij de gemeente aankloppen en kenbaar maken dat men voor bepaalde 
woningen voorkeur had. 
 
Zo kon het gebeuren dat 'de Export' belangstelling had voor een aantal industriewoningen aan 
de Aanslagdwarsstraat. Na overleg zijn gemeente en Export het met elkaar eens geworden. Op 
26 augustus 1950 was de eerstesteenlegging aan de woning Aanslagdwarsstraat 23 door 
J.G.Goedhart, directeur van de Exportslachterij, omringd door prominente figuren uit het 
dorp. De woningen staan er nog steeds.  
 
Wie nu denkt dat die steen nog keurig netjes in de muur zit heeft het mis. Tussen 26 augustus 
1950 en nu moet er een moment zijn geweest dat die steen vakkundig verwijderd is. De 
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Historische Kring Wederden vraagt zich vier dingen af. Waarom is die steen verwijderd? 
Wanneer is dat gebeurd? En door wie? Waar is de steen op dit moment?  

 

Kerkpaden  

 
De reformatie had voor de rooms-katholieke kerk verstrekkende gevolgen. Pastoors werden 
afgezet en de kerkelijke organisatie, het aartsbisdom Utrecht, werd opgeheven. In tegenstelling 
tot wat vaak wordt verondersteld werd het rooms-katholieke geloof niet verboden. Wel was er 
een verbod op het hebben van een zichtbare kerk, zodat men was aangewezen op 
schuilkapellen en schuilkerken. Nederland werd daarom een rooms-katholiek missiegebied, 
dat vanuit Keulen en Munster werd verzorgd. 

Veel streekbewoners bleven toch trouw aan hun geloof en gingen stiekem  naar de katholieke 
kerk. Veel katholieke kerken werden overgenomen door de protestanten. De katholieken 
stichtten zogenaamde 'schuilkerken'. De kerkdiensten werden gehouden in boerderijen en 
schuren op het platteland. Omdat men vaak flinke afstanden moest overbruggen om bij een 
kerk te komen (vaak twee keer per dag) en omdat bovendien veel rechtstreekse wegen niet 
bestonden, liep men binnendoor over de kerkpaden. Deze gingen over weilanden en akkers, 
langs slootjes, over bruggetjes en door bossen. Hierbij liep men noodgedwongen over de grond 
van de buren. Maar iedereen kreeg recht van overpad. Zo ontstond een groot netwerk van vele 
kerkenpaden. Na de kerkdienst werden boodschappen gehaald bij de kruidenier en was er tijd 
voor een praatje. 

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

Het Kerkpad vanaf het Hoge Hexel liep vroeger richting de Violenhoeksweg over de velden van 
het Loo naar de Hexelseweg. Het pad kwam uit op het punt waar destijds de kruidenierszaak 
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van Eshuis (nu supercoop) was, aan de Hexelseweg. Rechts op de foto is de fabriek van 
Scholco te zien, met watertoren. In de verte, in het midden is de toren van de hervormde kerk 
te zien en links daarvan (nog gedeeltelijk zichtbaar) de toren van de roomse kerk. De foto is 
genomen vanaf de Hexelseweg. Op de Loogronden verbouwde men vroeger graan. In de 
zomermaanden liep het kerkpad dan ook dwars door de korenvelden. Het was een mooi pad 
voor geliefde paartjes die er in de zomermaanden dan ook veelvuldig gebruik van maakten. 
Was het pad ‘omgeploegd’ dan kwam er zondags weer een grote groep kerkgangers en werd 
het pad weer ‘geëffend’. 
 
 

Erve de Haar  
 

 

De naam van de boerderij is “De Haar” en wordt ook wel de Haarboer of de Grote Haarboer 
genoemd. De boerderij die er nu staat is gebouwd nadat de monumentale boerderij op 20 
januari 1940 door een schoorsteenbrand volledig was verwoest. De boerderij was voor de 
brand een driekappige boerderij, met naast elkaar een woonhuis met deel, potstal en schuur. 
Maar ook bij de bevrijding  van Wierden in 1945 werd de boerderij ernstig beschadigt doordat 
de Duitsers het V1 geschut in het naastgelegen Haarbos hadden opgesteld. De geallieerden 
beschoten en bombardeerden dit gedeelte veelvuldig. In de oorlog waren er Duitse soldaten 
ingetrokken op het erve die zich bezighielden met de lanceringen van de V1 (vliegende 
bommen) in het Haarbos. 

Het erve “Ter Haeren” zoals het in 1456 wordt genoemd is een belangrijk cultuurhistorische 
erfgoed. Mede omdat het gelegen is op een oude “haarrug” een zandheuvel waaraan het haar 
naam dankt. Nabij dit erve liep het stroompje De Götte. Aan deze voormalige geul, aan de 
westkant van het erve De Haar ligt een prehistorisch grafveldgebied. Een urnenveld om precies 
te zijn. Dit grafveld en dat stroompje plus de oude haarrug past precies in de dodencultus van 
de prehistorie. Net als bij de oude Egyptenaren dacht men dat de urn met as van de overledene 
begraven moest worden nabij een rivier zodat de “oude Schipper” uit het dodenrijk de ziel van 
de overledene naar het dodenrijk kon vervoeren. Het grafveld laag aan de noordkant van de 
oude woonkern Reckum die later Rectum genoemd werd. Het noorden had voor de vroegere 
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bewoners (Germanen, Saksen) ook een betekenis; het betekende dat in het noorden het 
dodenrijk was. Meestal vind je ten noorden van nederzettingen grafheuvels of urnenvelden 
vaak dichtbij water.  

Van oorsprong loopt er van Rectum in de richting Wierden een oud kerkenpad, de Dodenstiege 
of Dodenweg genoemd Daarover liep men vroeger vanuit Noord Rectum naar Wierden.   
Het erve Ter Haar is een oud erve, hoe oud is niet bekend. Omdat het zo dichtbij een 
grafheuvelveld ligt en op een oude haarrug is gelegen moet het wel van zeer oude datum 
zijn.  De oudste schriftelijke vermelding dateert van 1456 als Arend van Bevervoorde de familie 
Woudenberg de tienden als belasting oplegt.  Arend van Bevervoorde is van Huis Bevervoorde, 
een eindje verder aan de overkant van erve De Haar, aan de Exose Aa.. Bevervoorde wordt nu 
Barfde genoemd. Bevervoorde was beleend met de tienden van erve De Haar. Met andere 
woorden: hij had recht op die tienden die door Woudenberg opgebracht moesten worden. 

In 1758 is de burgemeester Bastiaan van Almelo eigenaar van erve de Haar. In 1854 wordt 
het bewoond door de familie Kippers.  In 1896 huurt Ter Keurs de Haar van Dikkers. De 
bankier Dikkers ging 1908 failliet. Het werd toen publiekelijk verkocht en aangekocht door de 
firma Ter Horst uit Rijssen. Op 2 november 1939 wordt het erve verkocht aan Johan ten Cate 
van de Bellinckhoff te Almelo. In 2008 is Ten Cate nog steeds eigenaar. 
In 1929 werd een keuterplaatsje afgesplitst voor een broer van Jan Hendrik ter Keurs, 
genaamd Willem. Deze boerderij heeft zich ook ontwikkeld tot een volledige boerenbedoening. 
 

De familie Ter Keurs (Koers/Aaltink) heeft dus ruim 100 jaar actief geboerd op de  boerderij. 
De heer Ter Keurs is inmiddels overleden en zijn vrouw is verhuisd naar een woning in het 
dorp. 

 

Erve het Barfde 
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De voorzijde van de boerderij vanaf de brug over de Exose Aa. 

 

 
Het artikel stond in de krant van 11 maart 1993. Boerderij ’t Barfde krijgt de twee stekbeande 
terug. 
 
Boerderij ’t Barfde aan de Ypeloweg in Wierden, 
in de Middeleeuwen werd 't Barfde ook wel Barvoerde of Bevervoorde genoemd. Het erve kreeg 
in maart 1993 enkele oorspronkelijke onderdelen terug. Het bestuur van de Oudheidkamer 
Twente bezorgde bewoner A. Woudenberg enkele korbelen. Dat maakte het Woudenberg 
mogelijk de eeuwenoude boerderij in de oude staat te herstellen. 
 
Korbelen zijn de schoorbalken die dienen om de verbinding tussen een horizontale balk en 
een staande post te verstevigen. Stekbeand heten ze in het Twents waar ze van oudsher 
veelvuldig werden toegepast in het “veerkaante wark” ofwel het gebint werk van de boerderij. 
Waar het in het Nederlands het woord korbeel of karbeel wordt gebruikt voor deze steunbalken 
maakt de Twentse taal onderscheid tussen de balken die richting de deel gaan en balken die 
in het verlengde lopen van de zijmuur. De balk richting de deel heet de stekbeand en de andere 
in het verlengde van de zijmuur de spreibeand. 
 
De beide stekbeande werden vlak na de Tweede oorlog bij een verbouwing van het voorhuis 
verwijderd. De toenmalige burgemeester Maalderink schatte de historische waarde ervan goed 
in en zorgde ervoor dat de bouwkundige onderdelen niet vernietigd werden. Ze kregen een 
plaats in de collectie van de Oudheidkamer Twente.  
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In 1992 hoorde toenmalige conservator van het Rijksmuseum Twenthe, Herman Hagens uit 
Almelo, dat Woudenberg de oude boerderij wilde restaureren en deze zoveel mogelijk in de 
oorspronkelijke staat wilde terugbrengen. De oude korbelen zouden een uiterst waardevolle 
rol in het gerestaureerde bouwwerk kunnen spelen. Herman Hagens peilde binnen het 
bestuur van de Oudheidkamer de bereidheid om de onderdelen terug te geven. Omdat de 
beide korbelen letterlijk op de plek terug zouden komen waar ze vandaan kwamen stemde het 
bestuur van de Oudheidkamer daarmee in. En als hommage aan de boer die zijn boerderij op 
verantwoorde wijze restaureert. Want daaraan heeft het de afgelopen decennia ontbroken 
zoals Herman Hagens in zijn in 1992 verschenen boek “Boerderijen in Twente”constateerde. 
 
Op 11 maart 1993 werden ze door Herman Hagens en Oudheidkamer medewerker Heising 
overhandigd aan Woudenberg. De Wierdense korbelen zijn vroeg zeventiende eeuws. Ze zijn 
versierd met renaissance achtige motieven die doen denken aan aan kerk. Ze zijn volgens 
Hagens heel duidelijk niet afkomstig van een boerderij. Ze zijn ongewoon zwaar van uitvoering 
en de voorkant is in een fraaie lijn voorzien van mooie profileringen. Voor het bouwen van 
boerderij ’t Barfde is in het verleden gebruik gemaakt van materiaal van een ander bouwwerk. 
Het kan haast niet anders of ze moeten oorspronkelijk stammen uit het nabijgelegen adellijk 
huis, mogelijk het huis Barfde ofwel Bevervoorde zelf.  
 
Dat Huis is in 1844 afgebroken en kan dus hergebruikt zijn bij de bouw van de boerderij in 
1850. Het interieur van de boerderij aan de Ypeloweg bevat meerdere consoles die qua stijl 
gelijkenis met deze twee korbelen vertonen. Ondanks de decoratieve motieven waren de 
korbelen uiterst functioneel om de stevigheid van het gebintwerk te garanderen. 

 
 

Aalstal op het Barfde  
 

 

Het detailkaartje van het Barfde aan de Ypeloweg met de visvijver. De vijver ligt in een 
slagvorm in het landschap dat sterk afgebakend is in de vorm van een driehoek. De aalstal op 
het Barfde (Bevervoorde), in de vorm van de letter M of een W, was eertijds een arm van de 
Exose Aa. 

Landgoed Barvoorde aan de Ypeloweg bestaat uit landbouwpercelen waar een afgesneden 
rivierarm van de Eksosche Aa en enkele overblijfselen van een havezate (een versterkt huis, 
hof of hoeve) gelegen zijn. Het nog aanwezig zijn van deze afgesloten rivierarmen is schaars 
goed geworden in de omgeving. Naast de afgesloten rivierarm is er nog een poel aanwezig en 
een drietal lijnvormige wateren. 
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Bij het water is het perceel omgeven door een houtwal, graslanden, akkers, en een boerderij 
met stallen. De aalstal is een soort van tuin in een rivier of beek om paling (aal) in te vangen. 

 

Het tuinwerk was meestal gemaakt van vervlochten wilgentenen. De meeste aalstallen waren 
elf of twaalf voet breed. Het water liep stroomafwaarts door de aalstal en bracht de paling met 
zich mee. Door in de aalstal slachtafval te hangen kwam de paling in de aalstal. Hij vrat zich 
vol en kon vervolgens niet meer door de betuining om verder te zwemmen. Niet iedereen mocht 
een aalstal houden, dit was verbonden aan adellijke rechten. De term komt het meest voor in 
het oosten van Nederland, in Salland en Twente. In de rivieren de Regge en de Dinkel waren 
veel aalstallen. Huis de Berghorst in Enter had een aalstal in de Entergraven. 

 

 

 

 

 

Anna van de Musse  
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 Anne en haar man Johan op een van de braderieën die ze bezochten. Beide in klederdracht; 
Anne maakt mutsen en Johan met de krant. 

Kröls Naats en Dissels Trui uit Enter hadden een groot gezin; elf kinderen, waarvan acht 
meisjes. Aanvankelijk wonen ze tegenover het station van Enter waar ze een stationskoffiehuis 
met wachtkamer hebben. Later heeft vader Ten Berge zowel een klompenmakerij als 
klompenhandel. 
 
Het verhaal begint in 1924, het jaar waarin de familie verhuist naar de Dorpsstraat. Anne, 
het oudste meisje, is dan veertien jaar en wil graag modiste worden. Maar vader steekt daar 
een stokje voor: “Als je armoe wilt lijden moet je modiste worden, aan een knipmuts werken 
daar zou ik nog wel vree mee hebben.”  
 
Er wordt in die tijd nog veel klederdracht gedragen en er moet iemand gevonden worden om 
Anne het vak van mutsenmaakster te leren. Er wordt iemand gevonden in Rijssen – Siena 
Klensman – maar die neemt niemand meer aan!  
 
Op een dag wordt de huisvrouw van hotel Tijhuis in Rijssen uitgeschakeld met “zere bene” en 
de heer Tijhuis komt bij vader Naats om hulp van een van zijn meisjes. Ja, er zijn er twee. 
Anne niet want die moet thuis helpen. Maar Tijhuis wil Anne graag hebben. Hij vind haar “ne 
knappe deerne”. Anne ziet haar kans schoon en zegt: “Ik wil wel komen maar dan moet tante 
Siena mij het mutsen maken leren.” 
 
Zo gaat Anne voor haar eerste dienst naar hotel Tijhuis; eerst voor zes weken. Als ze op een 
dag bezig is in de keuken komt Siena binnen. “Bist doe Anne van de Kröl”, vraagt ze? “Oh”, 
zegt Anne “Dan beens doe vasse tante Siena.” 
 
Na een jaar kent Anne alle kneepjes van het vak van mutsenmaakster. Nadat Siena overleden 
was begon Anna voor zichzelf. Er was werk genoeg want behalve mevrouw Burgers (Mutsen 
Mine) waren er geen Entersen die zich met mutsen maken bezig hielden. Toen ze aan haar 
carrière van mutsenmaken begon was het nog mode om bij het overlijden van echtgenoot of 
moeder één jaar rouw te dragen. Dat betekende vaak spoedopdrachten want de hele familie 
droeg rouwkleding en rouwmuts. 
 
Na haar huwelijk met Johan ter Horst in 1933, een geboren en getogen Wierdenaar, ging het 
mutsenmaken gewoon door. Ze was blij dat ze het vak kende, al werd het slecht betaald. 
Vooral in de tijd dat Johan in de mobilisatie en militaire dienst moest, kwam een extra 
inkomen goed van pas. In de crisistijd betaalden mensen ook met melk en boter of eieren.  
Langzaam werd na de Tweede Wereldoorlog het dragen van klederdracht minder en minder. 
Uiteindelijk bleef het vak nog over om voor de Wierdense revue en folkloristische verenigingen 
mutsen te maken. Anne heeft ook veel poppen aangekleed met de klederdracht. 
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Hoewel ze al jaren niet meer beroepshalve werkte kon ze het niet nalaten regelmatig met het 
vak bezig te zijn. De oude ambachten kregen in deze jaren aandacht en ook 'Mutsen Anne' 
werd gevraagd haar oude ambacht uit te oefenen. Vele markten en braderieën ging ze af samen 
met haar man Johan. Samen, gestoken in de oude dracht waren dat altijd gezellige en mooie 
bijeenkomsten. 
 
In 1988 werd ze plotseling blind aan één oog en werd het fijne werk onmogelijk om te doen. 
Ze was daardoor genoodzaakt haar werkzaamheden over te dragen aan haar dochter Thea 
Klein Douwel – Ter Horst. In april van het jaar 1989 vierde Anne Ter Horst-Ten Berge haar 65 
jarig jubileum als mutsenmaakster 
 
 

 

 

Timmerbedrijf en wagenmakerij Jannink 

 

 

De foto is gemaakt tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog. Van links naar rechts: Jans 
Jannink, zijn zwager Jan Oude Scholten en zoon Johan Jannink. Ze zijn bezig met het maken 
van een boerenwagen. 

Jans Jannink verdiende de kost met het maken van lijkkisten. Daarnaast had hij een 
wagenmakerij. Zijn bedrijf stond aan het begin van de Hexelseweg, net over het spoor rechts. 
Het had een typische vorm voor een wagenmakerij. Kijk maar naar de 
architectuurovereenkomsten met de wagenmakerij van Langenhof aan de Rijssensestraat. 
Tegenwoordig staat op deze locatie aan de Hexelseweg het rijtje woningen van de families 
Egberts, Aaftink en Stek, net naast de voormalige zaad, meel en diervoederhandel van 
Weggeman. 
 
Jans was een zoon van de Kloasboer, die een boerderij in Hoge Hexel had. De broers van Jans 
namen de boerderij over, Jans voelde meer voor het vak van timmerman. 
Hij begon zijn bedrijfje ver voor de eeuwwisseling van 1899 naar 1900. In latere jaren kreeg 
hij ook een tapvergunning, maar dat was niets bijzonders. Veel mensen met een eigen bedrijfje 
verdienden vroeger iets extra’s met het schenken van een borrel. 
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Jans had twee zoons, Johan en Bernard. Na schooltijd hielpen ze in de wagenmakerij. Daar 
ging het beter mee dan met het café. Jans besloot in 1915 dan ook om zijn etablissement 
voorgoed te sluiten. Vader en zoons gingen verder met de houtbewerking. Eén van hen ging 
de boer op en kocht de bomen in. Ze gebruikten vooral eiken en iepen voor de producten. Met 
een trekzaag werden rechte planken gezaagd, die naast het woonhuis werden opgeslagen om 
te drogen. 
 
Jans leverde alles op bestelling. De bestellingen kwamen in de meeste gevallen van de boeren 
uit de omgeving. Wagenwielen, eggen, kruiwagens en complete boerenwagens, maar ook grote 
baanderdeuren of niendeuren kwamen onder de handen van de vader en zoons Jannink 
vandaan. Daarnaast maakten ze ook lijkkisten. Die werden, nadat ze netjes waren afgewerkt, 
door schilder Wolters, die aan de overkant van het spoor woonde, van een verfje voorzien. Het 
was in die tijd een gebruik dat er eerst een borrel werd geschonken, voor Wolters of de knecht 
de kwast ter hand nam. De lijkkisten werden op maat gemaakt. Nadat degene voor wie de kist 
was uit de tijd was, kwam de timmerman om de maat op te nemen van het lijk. 
 
Toen Jans in 1920 overleed en in een kist van eigen makelij werd begraven, zetten zijn zoons 
het bedrijf voort. Bernard, hij werd Bennad van Kloasjans genoemd, bleef zijn hele leven 
vrijgezel. Hij was een bekwaam vakman en de stuwende kracht achter het bedrijf. Na de dood 
van vader werd het bedrijf uitgebreid. In het begin van de crisisjaren viel echter het doek. De 
gebroeders konden de concurrentie met de bedrijven die wel gemoderniseerd hadden niet aan. 
De zaak werd gesloten. In 1954 werd de huidige rij huizen gebouwd. 

 
 

Elisabeth Lutraan (1923-1944) 
 

Slachtoffer van de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog 

 

Wanneer u vanaf het station Wierden door de Stationsstraat richting centrum loopt kan het 
gebeuren dat u voor het woonhuis op nummer 29 iets opvalt. Een klein koperen plaatje tussen 
de stoeptegels. U zou er zo over kunnen struikelen. Wanneer u meer moeite neemt om ernaar 
te kijken, ziet u op deze ‘struikelsteen’ geschreven staan: 

Hier woonde Elisabeth Lutraan, geboren 3 augustus 1923, vermoord 31 januari 1944 
Auschwitz. 
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Bent u oud Wierdenaar, dan weet u misschien dat hier de Joodse familie De Haas heeft 
gewoond. Struikelstenen, beter bekend als Stolpersteine, zijn ook in Wierden geplaatst ter 
nagedachtenis aan de Joodse inwoners die tijdens de oorlogsjaren op transport zijn gesteld 
en omkwamen in concentratiekampen. 

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

Elisabeth was het jongste kind van Izak Lutraan en Helena Pagrach. Over haar wordt verteld 
dat zij een vriendelijk meisje is geweest. Elisabeth, door haar familie Betje genoemd, is geboren 
op 3 augustus 1923 aan de Stationsstraat in Raalte. Dat is op een steenworp afstand van de 
kleine, intieme synagoge. Het adres was toen Stationsstraat A 34. Het huisnummer is na de 
oorlog veranderd in Stationsstraat 15. 
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Izak was volgens het gemeentearchief veehandelaar van beroep. Hij woonde met zijn gezin 
naast zijn ouders op nummer 17. Zijn vader was slachter en na een ziekbed overleden op 20 
mei 1940. Zijn moeder is overleden op 16 juni  1943 in Sobibor. Helena Lutraan, Lena 
genoemd, is afkomstig uit Holten en familie van de Pagrachs, toentertijd wonende aan de 
Kerkstraat in Wierden. Hiermee is ook de verbinding tussen de Raalter familie en Wierden 
gelegd. 

Izak en Lena Lutraan kregen vijf kinderen. De oudste zoon David, geboren in 1914, overlijdt 
in 1915, slechts  tien maanden oud. De oudste dochter, geboren in 1918, werd Gezina 
genoemd. Gezina trouwde in Amsterdam met Joseph Walvisch. In het doorgangskamp 
Westerbork is haar dochtertje Rosette geboren. Gezina is vermoord in Auschwitz. Daarna 
komt zoon David, geboren in 1920. Hij is samen met zijn ouders op 9 februari 1943 vanuit 
kamp Westerbork gedeporteerd naar Auschwitz waar ze op 11 februari aankwamen. David is 
daar gescheiden van zijn ouders die al op 12 februari 1943 zijn omgebracht. David heeft in 
verschillende concentratiekampen gezeten en heeft meegelopen in de beruchte dodenmars. 
Als enige overlevende is hij, zwaar getraumatiseerd, terug gekomen in Raalte. Hij was de enige 
Joodse Raaltenaar die levend terug is gekeerd uit de Duitse concentratiekampen. David is 
overleden in 1999. Rachel Lutraan, door de familie Sjellie genoemd, is geboren in 1922. Zij 
was doofstom. Ook zij is omgebracht in 1944 in Auschwitz. Elisabeth was de jongste dochter. 

Elisabeth wordt in 1941 ingeschreven in het Wierdense gemeentearchief. Zij is nog maar 
achttien jaar oud en heeft een betrekking als dienstmeisje gekregen bij de familie de Haas. 
Helaas heeft zij hier minder dan twee jaar kunnen blijven. De familie De Haas moest 
onderduiken. De familie vertrok naar verschillende onderduikadressen. Meneer en mevrouw 
De Haas gingen naar Borne. Dochter Carla (de enige overlevende van dit gezin) naar Bergen 
op Zoom. 

Waar moest Elisabeth naar toe? Terugkeren naar haar ouders was uitgesloten. Haar moeder 
is op 4 oktober en haar vader op 13 november naar Westerbork gedeporteerd. Elisabeth vond 
een andere betrekking in Wierden. Waarschijnlijk heeft ze gereageerd op een advertentie van 
de familie Leeser. Zij werd dienstmeisje bij het bejaarde echtpaar Joseph en Johanna Leeser. 
In het gemeentelijk basisarchief staat te lezen dat Elisabeth op 30 december 1942 werd 
ingeschreven op het adres Appelhofstraat 14. De heer en mevrouw Leeser waren een rustig, 
bejaard echtpaar. Elisabeth is voor de buurtbewoners in de Appelhofstraat niet opvallend 
aanwezig geweest. Het oppakken en afvoeren van Joseph en Johanna Leeser samen met 
Elisabeth is vrij onopvallend gebeurd. De buurt heeft het eigenlijk niet gemerkt. Slechts één 
buurtbewoner heeft verteld dat hij  een zwarte auto voor de woning heeft zien staan, waar hij 
het echtpaar en een meisje (voor hem een onbekende jonge vrouw)  heeft zien instappen. Later 
bleek dat deze mensen, na dit vertrek per auto, nooit meer terug zouden komen in de 
Appelhofstraat.   

Op 21 april 1943 worden zowel Joseph en Johanna Leeser als Elisabeth Lutraan 
uitgeschreven uit het gemeentelijk basisarchief. Op 9 april 1943 is zij samen met haar zusje 
Rachel naar Kamp Vught gebracht. Beiden zijn op 15 november 1943 op transport gesteld en 
op 31 januari 1944 in Auschwitz omgebracht. Elisabeth was  twintig jaar. 

De Stolpersteine voor Elisabeth is geplaatst in de Stationsstraat voor het huis op nummer 29 
en niet in de Appelhofstraat bij nummer 14. De historische kring heeft gevraagd om op deze 
manier aan te geven dat ook de woning  aan de Stationsstraat een plek van herdenken waard 
is. In 2015 heeft de gemeente, op verzoek van de Historische Kring Wederden, de naam van 
Elisabeth Lutraan laten plaatsen op het Joods monument bij het station. Haar naam was er 
nooit opgezet. Om deze mensen nooit te vergeten is een monument met de namen opgericht. 
Bron: historische kring Wederden, historische kring Raalte en gemeente Wierden. 

 
De Schaapskooi 
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Rond de vorige eeuwwisseling liet ondernemer H. Van der Elst van de Wierdense wasserij een 
schaapskooi bouwen. Een bijzonder gebouw in een Indische bouwstijl. Het was een zeer 
bijzonder gebouw in een stijl die we hier niet gewend waren. Van der Elst zag wel brood in de 
schapen: wol en schapenkaas waren niet te versmaden. Rond 1920 liet Van der Elst de 
schaapskooi verbouwen tot woonhuis.  
 
Albertus van Manen werd de huurder van het verbouwde pand en liet er een café bij 
aanbouwen en later nog een filmzaal. Het was het begin van een korte bloeiperiode van de 
uitspanning. Op zaterdag en zondagavonden kon er worden gedanst. Honderden jongeren uit 
Wierden en verre omgeving kwamen in de weekeinden naar 'De Schaapskooi'. Wat betreft de 
muziek was er een piano en een groot pijporgel. Nog meer bezoekers trok de uitspanning met 
haar speeltuin in de vroegere schapenweide. Een speeltuin met een draaimolen, wip, glijbaan 
en een schommel. Voor vijf cent kon er op een pony en een ezel worden gereden. De oudere 
jeugd vermaakt zich in de aangelegde doolhof. 
 
De Wierdense gemeenteraad zag het geheel met lede ogen aan en verbood de dansavonden. 
En dat was de doodsteek voor Van Manen's uitspanning. In 1927 vertrok hij uit Wierden. Er 
werden nadien door meerdere horecaondernemers enkele avonden met ontspanning 
aangeboden, echter in 1935 viel het doek en werd de uitspanning opgeheven. De grond en 
opstallen werden verkocht aan de gebroeders Ten Doeschate uit Bentelo. 
 
In de mobilisatietijd werd het Friese bataljon er in gehuisvest. De manschappen in het 
voormalig café en de officieren in het woonhuis van de familie Oostlander. Het gehele gebouw 
was namelijk verbouwd tot twee woningen. Oostlander op zijn beurt kreeg in 1949 inwoning 
van Herman en Tonnie Korenromp. De familie Anton en Marie Telgenkamp kwam er ook bij 
in wonen. Toen Korenromp verhuisde kwam Theo Broens er wonen. 
 
Op 14 juni 1967 was het gedaan met de Schaapskooi. Als gevolg van kortsluiting ontstond er 
brand en die legde het gehele complex in de as. In december 1967 zijn de restanten gesloopt. 
De Schaapskooi was daarmee voorgoed historie. Op dit moment is er de plek de stoeterij en 
manege van Jogé Nijhof gehuisvest. 

 

Erve Aaltink  
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Ongeveer op de plaats waar de Huurne aansluit op de Kippershoek ligt erve de Wever. De 

Wever lag aan de Götte, een waterafvoerleiding. Tot eind 1800 liep de Götte langs de 

zuidoostkant van het grafveld. Op oude kaarten werd het ook wel de Huurenergoot genoemd. 

 

Er waren heidevelden en grafheuvels die zijn gecultiveerd. Men heeft waarschijnlijk niet 

hebben geweten dat het af te graven deel een oude dodenakker betrof. Zo ze zeiden kregen ze 

wel eens een smerige pot voor de schop. Dit ontlokte dan vaak de opmerking: 'wie zoll toch 

den ooln breurselpot in de groond hemne stopt'. Slechts enkele potten en urnen hebben het 

overleefd. Achteraf hebben deskundigen kunnen vaststellen dat deze dodenakker in gebruik 

moet zijn geweest al voor het begin van onze jaartelling.  

 

Het erve moet hetzelfde zijn als de omstreeks 1750 genoemde katerstede Aaltink. In de 

Bentheimer put voor de boerderij staan de initialen gebeiteld van het echtpaar Geerling. Zij 

woonden op de boerderij toen de put is geslagen. Op de put staan de letters J.H.G (Geerling) 

en D.A. (Dina Aaltink), met daaronder het jaartal 1748. De Geerlings hebben er tot in het 

zesde geslacht gewoond. De moeder van Dina was met Morsink getrouwd. Dina werd Aaltik 

genoemd. Er was een zoon die een uitkijker was bij een tol of een schutterij. Hij werd een 

koers genoemd naar het werkwoord koeren, uitkijken. Koers wordt nog steeds Aaltink 

genoemd. Het geslacht Aaltink is uitgestorven, het geslacht Koers is er nog steeds. 

 

Bij onvoldoende bestaansmogelijkheden werd er in de boerderij geweven. Toen het huisweven 

door de opkomst van de textielfabrieken niet meer lonend was, begonnen de Geerlingsjongs 

met een zandvaarderij.  

 

In de nacht van vrijdag 18 juni op zaterdag 19 juni 1976 werd de laatste Geerling, Derk 

genoemd, vermoord. Kampers uit de buurt van Hardenberg  kwamen om in te breken in zijn 

boerderij. Ze vermoorden Derk en zijn hond op beestachtige wijze. De boerderij wordt nu 

bewoond door Heutink. 

 

Aanvulling van Johan Wolters 
 

Op internet vond ik een gigantisch document van jou over de geschiedenis uit Wierden. Heel 
mooi. 
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Een passage heb ik hier onder gekopieerd met jou beschrijving over Dina Alink (Altink, 
Alevink, Alvink) die getrouwd was met J.H.G.J. Geerling. Dina Alink is de dochter van Jan 
Morsink en Catharina Alink. 

Ik denk dat jouw analyse niet helemaal klopt. 

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

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

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

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

Hartelijke groet 

Johan Wolters, Maarssen  

 

passage 

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

277 Erve Aaltink 277 

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

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

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

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

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

II.4 Willemina MORSINK, geboren op 08-08-1843 om 6.00 uur te Ambt Delden, 
Hengevelde nr.44. Aangevers: Jan Doeschot (37 jaar, landbouwer) e Jan Willem 
Janssen (35 jaar, landbouwer), overleden op 09-04-1921 om 7.00 uur te Wierden op 
77-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 26-09-1861 te Wierden (getuige(n): H. Nollen, J. de 
Vries, J.H. van Buuren, J.H. Bos), gehuwd voor de kerk op 29-09-1861 te Wierden 
(NH) met Hendrik Jan KOERS, 28 jaar oud, landbouwer, geboren op 29-09-1832 om 
7.00 uur te Wierden, gedoopt (NH) op 21-10-1832 te Wierden, overleden op 
07-02-1911 om 2.00 uur te Wierdden op 78-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendrik 
KOERS, landbouwer/timmerman, en Hermina GEERLINGS, huiswerkster. 
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II.6 Gerritdiena MORSINK, geboren op 01-12-1847 om 5.00 uur te Wierden. Aangevers: 
Hendrikus Gerritsen (44 jaar, landbouwer te Wierden) en Wicher Wichers (36 jaar, 
veldwachter te Wierden), gedoopt (NH) op 16-01-1848 te Wierden, overleden op 
16-11-1913 te Wierden, huisnr 484 op 65-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14-03-1867 te Wierden met Marten VREDENBURG, 
26 jaar oud, timmerman, landbouwer, geboren op 12-12-1840 te Voorst (Gld), 
overleden 1916 te Wierden, zoon van Gerrit VREDENBURG en Petronella Elizabeth 
BREDENOORD. 

 

 

 

Het Anker  
 

 

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

 
 

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

De Duitse bezetters speelden hier op in door eind juni 1940 de Nederlandse Opbouwdienst op 
te richten. Dat was een organisatie ter ontmanteling van het Nederlandse leger, met als doel 
de gedemobiliseerde militairen in te schakelen in het arbeidsproces. Reeds in oktober 1940 
werd de Opbouwdienst echter omgezet in de Nederlandse Arbeids Dienst (NAD) en werd het 
kader samengesteld uit nazigezinde Nederlanders.  

Het werd een semi-militair apparaat volgens Duitse opzet, aanvankelijk bestaande uit 
vrijwilligers, maar op 1 april 1942 werd het verplicht gesteld voor alle jonge mannen van 18 
tot 23 jaar. De Duitsers gebruikten de reeds bestaande kampen van de Arbeidsverschaffing, 
maar richtten ook een aantal nieuwe op, waaronder de twee bij Wierden.  

Een standaard NAD-kamp bestond meestal uit vier woonbarakken (elk drie kamers voor circa 
zestien personen), een keuken of kantinebarak, werkplaats, fietsenbarak en stafbarak. Alle 
gebouwen waren van hout en gegroepeerd rond een appèlplaats. De leiding berustte bij 
ploegcommandanten, groepscommandanten en een afdelingscommandant. De 
leidinggevenden werden apart van de manschappen gehuisvest of ingekwartierd in een 
naburig dorp.  

Tot begin 1942 was het leven in de kampen relatief pittig, maar het bewind was redelijk vrij. 
Wandelingen in de vrije tijd waren toegestaan en ook zo nu en dan een kort verlof naar huis.  
Bij aankomst kregen de nieuwe arbeiders kleding, een beddenzak, schoenen, een paar 
klompen en als gereedschap een schop. De dagindeling tijdens de 'opleiding' (de eerste vijf 
dagen) bestond grofweg uit: reveille, ontbijt, een veldloop en vlaggenparade, gevolgd door 
gemeenschapszang en/of politieke scholing met weer een veldloop en vervolgens de 
middagmaaltijd. ’s Middags mars- en ordeoefeningen (schopexercitie), onderbroken door een 
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verplicht middagslaapje. Dan de avondmaaltijd, soms een kameraadschapsavond in de 
kantine en tot slot aardappels eten, die eerst gezamenlijk geschild dienden te worden. Pas na 
vijf dagen 'opleiding' gingen de mannen naar het 'werktraject'. 

 
In de loop van 1942 werden in de NAD-kampen werkeloze joodse mannen ondergebracht, 
waarbij zij dezelfde werkzaamheden als de Nederlandse ex-militairen voor hen dienden te 
verrichten. Hun verblijf was slechts van korte duur. Vanaf begin oktober 1942 werden deze 
bewoners afgevoerd naar kamp Westerbork en/of kamp Vught om van daaruit naar de 
vernietigingskampen getransporteerd te worden. 

Na het vertrek van de joodse arbeiders werden de kampen weer bevolkt door niet joodse 
Nederlanders, hiertoe aangewezen door de bezetters. In september 1944 kozen veel NSB-ers 
vaak hals over kop het hazenpad (dolle dinsdag) en kwam er een einde aan de NAD, waarna 
de te werk gestelde mensen de benen namen. Vaak doken zij eerst onder in de omgeving van 
de kampen, om later terug te keren naar hun woonplaatsen. Twee NAD-werkkampen lagen 
bij Wierden, één ten noorden (De Vossenbosch), het tweede bevond zich ten westen van het 
dorp aan de spoorlijn Wierden-Zwolle, ongeveer driehonderd meter na de splitsing richting 
Deventer. 

De Vossenbosch. Na de Nederlandse capitulatie op 15 mei 1940 bouwde aannemersbedrijf 
Bruns en Bonke uit Almelo een paar barakken op een terrein aan de Bruinehoopsweg en Oude 
Zwolseweg. Aanvankelijk werden hier Duitse militairen gelegerd die in de omgeving een 
militair oefenterrein aanlegden. Na ongeveer een jaar nam de NAD het kamp over en begon 
het fors uit te breiden, met als eerste bewoners gedemobiliseerde Nederlandse soldaten die de 
ontginningswerkzaamheden dienden aan te pakken. Hun inzet duurde meestal een half jaar, 
waarna zij afzwaaiden om vervangen te worden door een nieuwe ploeg. 

Aangekomen op het stationnetje van Wierden marcheerden de 'grondwerkers' het dorp uit 
naar de Vossenbosch met als wegwijzers uitgezaagde en uitgesneden houten bordjes. Ieder 
NAD-kamp had een erenaam en voor de Vossenbosch was dat 'Maarten Harpertzoon Tromp'. 
Met veel bombarie werd op 10 augustus 1942 een reliëf van Tromp onthuld met onder de 
genodigden Anton Mussert, oprichter en leider van de NSB. De Vossenbosch werd uiteindelijk 
een relatief groot kamp met bijna 180 bewoners. 

Om het werktraject het Wierdense veld te bereiken moest men een half uur over een stoffige 
zandweg marcheren met de schoppen over de schouder. Ter plekke stonden een houten keetje 
en vele rijen met kipkarretjes, die gevuld met zand en plaggen afgevoerd dienden te worden 
over de daartoe aangelegde rails. 
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Het tweede werkkamp bij Wierden bevond zich ten westen van het dorp aan de spoorlijn 
Wierden-Zwolle, ongeveer driehonderd meter na de splitsing richting Deventer. Nadere 
gegevens omtrent dit kamp zijn momenteel helaas niet bekend. Op een luchtfoto uit 1950 zijn 
nog wel de contouren te herkennen. 

 

Na het ter ziele gaan van de NAD in september 1944 werd kamp De Vossenbosch in gebruik 
genomen door de Deutsche Bahn, belast met het vervoer van materialen voor de Wehrmacht.  

Een paar maanden later namen parachutisten van de Hermann Göring Divisie (belast met de 
verdediging van Wierden) er hun intrek, met de officieren in huize de Vossenbosch. Na vijf 
dagen strijd trokken zij zich in de nacht van 8 op 9 april 1945 terug en werd Wierden op 9 
april bevrijd. Hierna werden er Franse militairen gelegerd die gedurende ongeveer een maand 
de repatriatie van mensen, die in Duitsland verplicht te werk waren gesteld (Arbeitseinsatz), 
regelden.  

Na de capitulatie van nazi-Duitsland op 7 mei 1945 kwam er het Canadese Algonquin 
Regiment (de bevrijders van Wierden). Met andere in de omgeving gelegerde Canadese 
eenheden wachtten zij hier op terugkeer naar hun vaderland, hetgeen vanaf augustus 1945 
geleidelijk plaatsvond. Het barakkenkamp heeft vervolgens een aantal jaren leeggestaan, tot 
in 1951 de eerste gerepatrieerde Molukse (vaak Ambonese) gezinnen er hun intrek namen. Er 
werd veel bijgebouwd, zodat er een compleet houten dorp ontstond.  

De Molukkers woonden hier vele jaren, tot zij konden verhuizen naar permanente woningen 
in het dorp. Dat was in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Hierna zijn de barakken gesloopt 
en verhandeld of verschroot. De gemeente Wierden heeft vervolgens de grond aangekocht en 
er trimbanen en wandelpaden aangelegd. Daarna is het mede door inzet van de 
ruiterverenigingen de Eschruiters en 'n Mölnbelt tot een hippisch centrum uitgegroeid, 
hetgeen het tot op de dag van vandaag nog is met toenemende internationale allure. 

De Historische Kring Wederden kreeg van de familie Noltus enkele foto’s van NAD-bewoners 
van dit kamp. 

 

 

 

 



118 
 

Inbraken, diefstal en bedreigingen 

 

In dit pand aan de Ypeloschoolweg was vroeger de Boerenleenbank 'Rectum-Ypelo' gevestigd. 

Mevrouw Nijland van de Ypeloschoolweg 8 in Ypelo vertelt: 

“Donderdagavond 27 januari 1949 is het druk in café De Boer aan de Rijssenseweg in 
Wierden. Aan een tafeltje zitten twee mannen die geen stamgast zijn. Naast hen zitten twee 
inwoners van Ypelo een borreltje te drinken. In het geroezemoes van alle gesprekken vangt 
één van de Ypeloёrs iets op van het gesprek van de twee mannen naast hen. De woorden Ypelo 
en Boerenleenbank vangt hij op. Hij probeert meer op te vangen van het gesprek maar dat 
lukt niet. Toch besluit hij de andere morgen naar het politiebureau te stappen. De politie is 
erg blij met de informatie”. 

In Twente is in die tijd een bende actief die op het platteland overvallen pleegt op 
Boerenleenbanken, cafés en landbouwers. Al enige tijd worden boerenleenbanken buitenaf 
extra bewaakt door de politie. Na de informatie van de Ypeloёr wordt wachtmeester Van der 
Weert uit Almelo vrijdagmiddag naar Ypelo gestuurd om tijdens de openingsuren van 16.00 
uur tot 19.00 uur onopvallend post te vatten in de bank in een zijkamertje. Er gebeurt niets 
en het sluitingsuur nadert. 

Plotseling, om kwart voor zeven, komen twee gemaskerde mannen binnen en gebieden de 
kassier onder bedreiging met revolvers de kluis te openen. De inhoud van twee geldkistjes 
verdwijnt in de zakken van de overvallers. De kassier wordt gedwongen mee naar buiten te 
komen zodat hij niet direct alarm kan slaan. De overvallers verdwijnen op de fiets. 

Wachtmeester de Weert die zich tijdens de overval niet heeft laten zien om een vuurgevecht 
met eventueel slachtoffers te vermijden, springt op zijn fiets om de overvallers te achtervolgen. 
Al snel achterhaalt hij het tweetal en met getrokken revolver dwingt hij het tweetal te stoppen. 
Ze zijn totaal verrast en geven hun wapens af.  

Aangekomen in het politiebureau in Wierden bekennen ze al snel de overval tijdens het 
verhoor. Het blijkt dat een man uit Almelo hun opdrachtgever is. Hij zocht de doelwitten uit, 
regelde wapens en de overvallers kregen een deel van de buit. 

In juni 1949 staan ze voor de Rechtbank in Almelo. Ze bekennen overvallen op caféhouders 
in Almelo, Hengelo en Tubbergen en diverse banken. Tijdens de zitting wordt duidelijk hoe de 
mannen werkten. Als de slachtoffers niet snel genoeg het geld afgaven of de kluis openden 
dreigden ze met een mes de vingertoppen af te snijden. 
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L. uit Almelo, de leider, kreeg acht jaar met aftrek van voorarrest en de andere twee overvallers 
drie jaar met aftrek van voorarrest. 

 

De spoorwegen 
De vroegste initiatieven voor aanleg van een spoorlijn op Wierdens grondgebied dateren uit 
1845. In dat jaar had de Overijsselse Spoorweg Maatschappij (OSM) het plan opgevat om een 
ijzeren spoorweg aan te leggen van Kampen via Zwolle, Raalte, Deventer en Zutphen naar 
Arnhem. Een zijtak vanaf Raalte zou de trein via Nijverdal richting Almelo brengen (en vandaar 
verder naar Lingen, Duitsland) om daarmee de Twentse textielnijverheid met de Zuiderzee te 
verbinden. Het tracé werd opgemeten en gewaterpast en de gebroeders Godfried en Hein 
Salomonson (Almelo) kregen in 1845 een zogenaamde concessie (vergunning). De optie “zuid 
van de weg Zwolle-Almelo” werd serieus bekeken waarbij de grootste hindernis (doorgraving 
Nijverdalse berg) zou moeten plaatsvinden de plaats van de destijds zogeheten “Middellaan” 
(dit verklaard de namen “Spoorbosch” en “Spoorboslaantje” te Noetsele). Uit de plannen bleek 
dat station Nijverdal aan de oostkant van de Regge – op dat moment Wierdens grondgebied - 
zou komen te liggen! In 1847 werd volgens de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 
een aanvang genomen met de afbakening van het gedeelte Raalte-Almelo en op 17 maart werd 
in het Wierdense gemeentehuis een voorlichting cq. hoorzitting over de onteigeningsprocedure 
georganiseerd. 
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Zakdienstregeling Nederlandsche Spoorwegen 1934 
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De lijn werd grotendeels enkelsporig aangelegd met passeermogelijkheid op alle huidige 
stations en werd niet door maar langs de kern van de dorpen aangelegd. Hierdoor kreeg de 
uitvalsweg van Wierden naar Vriezenveen het karakter van een “Stationsstraat”. Belangrijkste 
hindernis op Wierdens grondgebied was de Regge alwaar een draaibrug overheen werd 
gebouwd. Men hield destijds waarschijnlijk al wel rekening met spoorverdubbeling want de 
landhoofden en pijlers werden breder geconstrueerd dan strikt noodzakelijk en ook de huidige 
spoorbrug is qua breedte geschikt voor een tweede spoor aan de noordkant van het huidige 
spoor. Andere hindernissen van betekenis waren het uitgestrekte veengebied Hurener Veld 
(nu: Wierdense Veld), de Meijerinkshoek (waar de stuwwal moest worden doorgraven) en de 
veengebieden Hooylanden, Braaksels en Noordbroek waar ook nog eens de Wetering, de Aa, 
de Togsloot en de Hollander Graven doorheen stroomden. Op zeker drie plaatsen werden 
zogenaamde doorlaatbruggen aangelegd; deze waren zeer waarschijnlijk bedoeld om overtollig 
water af te voeren maar konden ook worden gebruikt om vee van de ene naar de andere kant 
van het spoor te krijgen. Eindelijk zou de spoorlijn er dan dus toch komen waarvan 
bijvoorbeeld in Zwolle de verwachtingen hooggespannen waren:  

“Met levendig verlangen wordt het tot stand komen van de spoorwegverbinding met Almelo 
tegemoet gezien; voor de uitbreiding van ons markt- en handelsgebied in oostelijke richting 
mogen wij ons daarvan veel goeds beloven.”  

Op donderdag 30 december 1880 vond de feestelijke openingsrit plaats en op 3 januari 1881 
werd de spoorlijn Zwolle-Almelo in gebruik genomen waardoor de bereikbaarheid van de 
gemeente Wierden - onder leiding van de pas aangetreden burgemeester W.H. Dikkers - van 
de ene op de andere dag enorm werd verbeterd. De exploitatie werd verzorgd door de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS; een particuliere maatschappij) en de 
dienstregeling voorzag in vier treinen per dag. Het traject Zwolle-Almelo werd in 1 uur en 20 
minuten afgelegd (de postkoets deed er zo’n 5 uur over) en onderweg werd gestopt op de 
stations Laag-Zuthem, Heino, Raalte, Haarle, Nijverdal en Wierden. 

Op Wierdens grondgebied lagen de volgende wachthuizen (posten) alwaar spoorwachters 
ervoor zorgden dat de spoorwegovergangen tijdig werden afgesloten voor het verkeer: 

Wachthuisnr.           Huidige benaming: 

24                             Spoorbrug Regge 
25                             Eversbergweg / Kruidenlaan 
26                             Wierdensestraat / Veenweg 
27                             Westerveenweg 
28                             (Halverwege Dwarsdijk en Vossenbosweg) 
29                             1e Meijerinkshoekweg 
30                             Hexelseweg 
30A                          Vriezenveenseweg 
31                             Aadorpsweg 

 



122 
 

 

De spoorlijn tussen Nijverdal en Wierden, met links zicht op de molen van Weggeman aan de 
Hexelseweg. 

De eerste spoorlijn in Twente werd aangelegd door de Spoorwegmaatschappij Almelo-
Salzbergen (AS), opgericht als NV op 18 augustus 1862 te Almelo. Het doel was Twente en in 
het bijzonder Almelo te verbinden met zowel het Nederlandse als het Duitse spoorwegnet. In 
1865 was dit de eerste spoorlijn in Twente en daarmee was de regio dus eerder op het Duitse 
dan op het Nederlandse net aangesloten. Nog geen maand later, in november 1865, bereikte 
Staatslijn D vanuit Zutphen echter het station van Hengelo en was de verbinding met het 
Nederlandse spoorwegennet een feit. In Salzbergen, toen gelegen in het Koninkrijk Hannover, 
sloot de lijn aan op de reeds in 1855 geopende Emslandstrecke (Eemslandlijn) van Osnabrück 
via Rheine en Leer naar Emden. 
 
De vroegste initiatieven voor aanleg van een spoorlijn op Wierdens grondgebied dateren uit 
1845. In dat jaar had de Overijsselse Spoorweg Maatschappij (OSM) het plan opgevat om een 
ijzeren spoorweg aan te leggen van Kampen via Zwolle, Raalte, Deventer en Zutphen naar 
Arnhem. Een zijtak vanaf Raalte zou de trein via Nijverdal richting Almelo brengen (en vandaar 
verder naar Lingen in Duitsland) om daarmee de Twentse textielnijverheid met de Zuiderzee 
te verbinden. Het tracé werd opgemeten en gewaterpast en de gebroeders Godfried en Hein 
Salomonson (Almelo) kregen in 1845 een concessie (vergunning). De optie 'zuid van de weg 
Zwolle-Almelo' werd serieus bekeken waarbij de grootste hindernis (doorgraving Nijverdalse 
berg) zou moeten plaatsvinden. Dit is de plaats van de destijds zogeheten 'Middellaan'. Dit 
verklaard de namen 'Spoorbosch' en 'Spoorboslaantje' te Noetsele. Uit de plannen bleek dat 
station Nijverdal aan de oostkant van de Regge – op dat moment Wierdens grondgebied - zou 
komen. In 1847 werd volgens de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant een begin 
gemaakt met de afbakening van het gedeelte Raalte-Almelo. Op 17 maart werd in het 
Wierdense gemeentehuis een voorlichting cq. hoorzitting over de onteigeningsprocedure 
georganiseerd. 
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Het  eerste stationsgebouw van Wierden; de trein uit richting Almelo is zojuist gearriveerd. 
 
Het eerste stationsgebouw van Wierden werd in juni 1879 aanbesteed met als geplande 
opleverdatum 1 oktober 1880. Om voldoende ruimte te creëren voor een stationsgebouw met 
bijbehorend emplacement moesten de Vriezenveenseweg en de Zwolseweg worden 
onderbroken en verlegd. Het hoofdgebouw met bagagelokaal, wachtkamers voor eerste, tweede 
en derde klasse passagiers en een dienstwoning werd gebouwd net ten westen van het huidige 
stationsgebouw. De wachtkamer derde klasse zou later worden ingericht als goederenloods. 
Het ontwerp van het gebouw was hetzelfde als het stationsgebouw van Hellendoorn-Nijverdal 
en een vergrote vorm van het gebouw te Heino. Ook werden een goederenbergplaats (met 
overhangende kap) met verhoogde los- en laadplaats, een toiletgebouw en een 23 meter lange 
veelading gerealiseerd. Kort na de ingebruikname - medio 1882 - werd nog een tussenperron 
van honderd meter lengte aangelegd. Voor het laden en lossen beschikte Wierden over een 
losspoor. Daar werden uiteenlopende goederen overgeladen, variërend van kolen, veevoeder, 
(slacht)vee ten behoeve van 'NV Wierdensche Exportslachterij & Veehandel' en Enterse 
ganzen. De ‘gaanzendriewers’ zullen ongetwijfeld tevreden geweest zijn met de mogelijkheid 
om hun ganzen per trein te vervoeren, want voorheen moest men de ganzen die voor de export 
bestemd waren, te voet naar de haven van Rotterdam drijven! 

Vanwege zware verliezen op spoorwegaandelen werd de OSM echter in 1848 ontbonden 
waardoor dit eerste initiatief voor een spoorlijn Zwolle-Almelo jammerlijk strandde. Korte tijd 
later (in 1853) kreeg de Almeloër E.H.J. Dull een concessie voor de aanleg van een spoorlijn 
van Zwolle over Almelo naar Ootmarsum, Nordhorn en Lingen.  

Omdat hij een en ander financieel niet rond kreeg werd de concessie doorverkocht aan de 
fabrikanten Gelderman, Stork en Eekhout. In 1854 was er ook een idee van Sixma van 
Heemstra  voor een lijn van Heerenveen via Zwolle en Raalte naar Rheine. Een vierde poging 
tot aanleg van een spoorlijn begint in 1860, toen de gemeenteraad van Hellendoorn bezwaar 
aantekende tegen de lijn Zutphen-Enschede. Dat was de oost-westroute als onderdeel van de 
spoorwegwet van Hall waarin Almelo niet voorkwam En tegelijkertijd werd het alternatief de 
lijn Zwolle-Heino-Raalte-Nijverdal-Wierden-Almelo genoemd. Deze lijn zou de enige lijn zijn 
“die voor Overijssel algemeen gewenscht wordt”.  

Vier jaar later sprak de Almelose Kamer van Koophandel in een adres aan de minister over: 
“bevorder aanleg van de lijn Zwolle-Almelo”. Ongetwijfeld lieten de Salomonsons hierbij hun 
invloed gelden. Ook burgers namen initiatief. In 1870 spraken zestig inwoners van 
Hellendoorn in een  'adres' over nut en noodzaak van een spoorverbinding Zwolle-Dalfsen-
Hellendoorn-Almelo met een zijtak (paardenspoorweg) naar Nijverdal. Voordeel van deze 
oplossing was dat de Nijverdalse berg niet doorgraven hoefde te worden. 
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Loc 7727, datum en locatie onbekend; de man op de locomotief is Herman Teuiten (1901-
1967). Hij woonde te Almelo en werkte als machinist bij NS. 

En wie herinnert zich niet de laatste trein uit Zwolle die na de marktdag rond middernacht 
een wagon met koeien te Wierden achterliet? Volgens L.A. Versteege (in 1969) verliepen de 
ritten van en naar Zwolle trouwens lange tijd verre van comfortabel:  
 
“Meer dan lokaal verkeer heeft de lijn, die voor de Tweede Wereldoorlog lange tijd berucht was 
om zijn korte spoorstaven en het verouderde (S.S.) rijtuigmaterieel dat hier zijn laatste dagen 
sleet, bij mijn weten nooit gekend.”  
 
De korte spoorstaven zorgden niet alleen voor het bekende 'kedeng-kedeng'-geluid, maar 
waren ook verantwoordelijk voor verminderd comfort en relatief veel slijtage aan de wielen. 
Uit het archief van G. Teunis, een brandstoffenhandelaar uit Wierden, die sinds 1922 een 
gedeelte van het emplacement huurde, blijkt hoe de communicatie van het goederenvervoer 
in de praktijk verliep. Te verzenden wagons moesten twee dagen van te voren aangemeld 
worden in Almelo. Als er wagons waren aangekomen werd dat uiterlijk 9.30 uur telefonisch 
doorgegeven vanuit Almelo. Plaatsing was rond 12:45 uur.  
 
Begin jaren zeventig stegen de huurprijzen explosief. dat kwam vanwege de stijging van de 
loonkosten bij de NS en de daling in het vervoer van brandstoffen uit Limburg. Veel laad- en 
losplaatsen werden gesloten maar Wierden ontsprong (voorlopig) de dans. Aan het eind van 
de jaren zeventig verkleinde Teunis de gehuurde oppervlakte van 288 vierkante meter naar 
162 vierkante meter. Medegebruikers waren op dat moment firma L. de Haas (De Kroon) uit 
Almelo, firma Koudijs (veevoeder) en de firma Oonk. In 1981 zegde Teunis de huur op en 
stuurde hij een keurige bedankbrief naar de Nederlandse Spoorwegen. Het losspoor werd 
uiteindelijk in 1986 buiten gebruik gesteld. 

Het dagelijkse reilen en zeilen op het station vond plaats onder het toeziend oog van de 
stationschef. Hij zag toe op de kaartjesverkoop, de veiligheid, het goederenvervoer en alles wat 
er bij het spoorbedrijf komt kijken. Voor zover bekend was C.P. Trotsenburg de eerste 
stationschef van Wierden.  
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Het personeel van de NS op het station te Wierden 

Vervolgens werd deze functie bekleed door C.T. de Wit van 1893 tot 1919. In 1907 
promoveerde hij tot 'derde klasser'. Ebeling en J. Sutherland van 1924 tot omstreeks 1949. 
In 1959 vierde R. Van Velsen zijn veertigjarig ambtsjubileum in restaurant Beukers. Hij noemt 
zich 'stationschef Wierden' maar onbekend is vanaf wanneer hij in Wierden werkte. 
Waarschijnlijk is ook een zoon van eerdergenoemde De Wit stationschef van Wierden geweest. 

Na de oorlog kreeg Wierden te maken met zogenaamde treindienstleiders. Achtereenvolgens 
waren dat  C.L. Donninger (rond 1957),  J.M. Meessen (tot 1965) en  C.O.N. Leget (vanaf 
1965). Andere 'soorten' spoorwegpersoneel waren de stationsassistent, de rangeerder, de 
spoorwegarbeider of de stationsbeambte. Herman Elhorst, was getrouwd met de dochter van 
stationschef J. Flim uit Vriezenveen. Hij was één van hen en werd in 1943 te Wierden geplaatst 
als leerling-stationsambtenaar voor elf gulden per week. Hij hoefde vanwege 
familieomstandigheden (vader was arbeidsongeschikt) niet te Wierden in de kost en mocht in 
Almelo de Riet blijven wonen.  

Elhorst hield zich bij het station onder andere bezig met de kaartverkoop en het fietsenvervoer. 
Kaartverkoop en seinhuis alsmede vier morsetoestellen waren ondergebracht in één ruimte 
en Elhorst mocht zich vanwege zijn jonge leeftijd (nog geen 21) alleen onder toezicht 
bezighouden met spoorveiligheid. 

Het bestaansrecht van het station heeft diverse keren ter discussie gestaan. In 1937 
protesteerde het college van B&W krachtig bij de NS tegen het voornemen om met ingang van 
de nieuwe dienstregeling ingaande 1938 geen treinen meer te laten stoppen te Wierden. Uit 
het archief van de gemeente Wierden blijkt verder dat bevolking en gemeente ook aan de bel 
trokken bij de Minister van Waterstaat en leden van de Tweede Kamer. De NS voelde echter 
niets voor de argumenten en was alleen bereid om reizigers “komende van de richting Deventer 
en bestemd voor Wierden en even zoo in omgekeerde richting” zonder bijbetaling over Almelo 
te laten reizen. Na enige tijd werd de maatregel gelukkig weer teruggedraaid. Echter in 1947 
waren er opnieuw geruchten dat het station Wierden (en alle andere stations op de lijnen 
Zwolle – Almelo en Deventer – Almelo) gesloten zouden gaan worden. Van vele kanten werd er 
geprotesteerd en in zaal Niezink (tegenover het station) werd op 14 april 1947 zelfs een 
vergadering belegd van de betrokken gemeentebesturen, afgevaardigden van Verenigingen 
voor Vreemdelingenverkeer alsmede landbouw- en middenstandsverenigingen. De 
burgemeester van Hellendoorn, C. Witschey, zat de vergadering voor en bepleitte “een 
onbelemmerd gebruik van de spoorweg” voor het platteland en met algehele instemming werd 
besloten een krachtig protest te laten horen richting de Nederlandse Spoorwegen. “Nadere 
studie” van de NS wees in 1950 vervolgens uit dat het mogelijk was om - zij het aanvankelijk 
nog op sobere basis – Wierden te bedienen met elektrische stoptreinen. Direct gevolg van dit 
besluit was dat de NS busdienst Almelo – Deventer kwam te vervallen. 
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1923, halte Notter 

De gemeente Wierden was blij met dit besluit en de bedankbrief die richting NS werd 
verzonden resulteerde in het besluit van Ir. F.Q. den Hollander, president van de NS, om 
tijdens de eerste rit van de elektrische trein op vrijdag 18 mei 1951 speciaal te Wierden te 
stoppen. Hij was dan ook bijzonder gecharmeerd van de toezegging van het Wierdense 
gemeentebestuur om “het reizen per trein opnieuw populair te maken”. Het tweede (huidige) 
stationsgebouw werd in 1965 in gebruik genomen en was een ontwerp van NS-architect Ir. C. 
Douma. Zijn ontwerp voorzag in een standaardindeling van wachtruimte/hal, 
plaatskaartenkantoor, bagage- en dienstafdeling en toiletten. De eerste twee exemplaren 
werden in 1964 gebouwd in Zuid-Limburg (Geleen-Oost en Bunde). Dit type stationsgebouw 
– met als bijnaam 'plint' - is niet bijzonder mooi maar vooral praktisch. Wel werd er ruimte 
gecreëerd voor 'colour locale' door een lokale kunstenaar de gelegenheid te geven om in de 
voorgevel een kunstwerk aan te brengen. Te Wierden werd dat een reliëf 'ijzeren wiel op ijzeren 
spoorstaaf' van kunstenaar Joep Gierveld. Jan-Willem Veneman (1935-1988) van de 
Hexelseweg had hiermee een mooie metselklus. Het oude station werd afgebroken en maakte 
plaats voor een fietsenstalling. De tarieven voor de stalling van de fietsen was vijftien 
respectievelijk vijfentwintig cent per dag per rijwiel c.q. bromfiets. 
 

De spoorwegen hebben een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van de maatschappij zoals 
wij die nu kennen. Het is vooral een positieve rol geweest maar er waren ook donkere tijden, 
in de laatste wereldoorlog heeft de NS een tijdlang een dubieuze rol gespeeld. 

Tijdens de oorlog deporteerden de NS honderdduizenden Nederlandse Joden, ‘zigeuners’, 
politiek gevangenen en dwangarbeiders. Pas op 17 september 1944 staakte het bedrijf zijn 
‘loyale samenwerking’ met de Duitse bezetter. Waarom duurde dat zo lang? 

‘Spoorwegpersoneel, machinisten, bedenkt dat iedere trein die geladen met slaven door u 
vervoerd wordt, ter slachtbank gaat!’ schrijft verzetsman Gerrit van der Veen op 3 augustus 
1942 in De Waarheid. Het is een niet mis te verstane oproep aan het adres van de Nederlandse 
Spoorwegen om het werk voor de Duitse bezetter, en in het bijzonder het vervoer van politieke 
gevangenen en Joden, met onmiddellijke ingang te beëindigen. 
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Meer dan twee jaar later, op 17 september 1944, legt het NS-personeel inderdaad massaal het 
werk neer. Maar die actie komt te laat voor de 3253 Nederlandse politieke gevangenen die, op 
4 september 1944, in de allerlaatste NS-treinen met eindbestemming Sachsenhausen en 
Ravensbrück zijn geladen. 

Op woensdag 13 september 1944 vertrekt vanuit Westerbork tevens de allerlaatste 
‘Jodentrein’ van de NS naar het Noord-Duitse vernietigingskamp Bergen-Belsen, aan boord 
bevinden zich 279 Nederlandse Joden, Roma en Sinti. Het aantal Joden en ‘zigeuners’ dat 
tijdens de Duitse bezetting door de NS vanuit Westerbork naar de vernietigingskampen wordt 
afgevoerd komt hiermee op ruim 100.000. 

Ooit werd de Spoorwegstaking van 1944 beschouwd als een grootse daad van verzet. Dat valt 
tegenwoordig nauwelijks nog voor te stellen. Nu wij de Tweede Wereldoorlog vooral bekijken 
vanuit het perspectief van de Shoah en de tegenstelling collaboratie – verzet, kunnen de 
stakende spoorwegmannen niet langer op onze bewondering rekenen. 

Er resteert slechts één indringende vraag: waarom heeft de NS ruim vier bezettingsjaren lang 
uiterst gedwee het vervoer naar de concentratiekampen verzorgd en deze taak, net als het 
vervoer van vijandelijke soldaten en oorlogsmaterieel, zo plichtsgetrouw en stipt uitgevoerd 
dat ze hiervoor verschillende keren door de bezetter werden geprezen? 

Een deel van het antwoord is gelegen in de bedrijfscultuur van de NS. De radicale geest die 
ooit, ten tijde van de legendarische spoorwegstakingen van 1903, ‘het ganse raderwerk 
stilgezet had’, was er reeds lang geleden uitgedoofd. 

Wie bij de spoorwegen werkte kreeg nog altijd een zeer bescheiden loon, maar wist zich nu 
wel verzekerd tegen ziekte, ongevallen en ouderdom. 
Ook werd nieuw personeel bij voorkeur binnen trouwe ‘spoorwegfamilies’ geworven, en waren 
de interne opleidingen zo specialistisch dat een ‘spoorjongen’ zeer moeilijk elders aan de slag 
kon. 

Het saamhorigheidsgevoel onder het NS-personeel was dan ook buitengewoon groot, evenals 
de sociale controle en het gevoel van wederzijdse afhankelijkheid. 

Binnen de uiterst hiërarchisch ingerichte NS werd een sterke nadruk gelegd op discipline, 
plichtsbetrachting en punctualiteit. Daar kwam nog bij dat de spoorwegmannen zich zeer 
bewust waren van het essentiële belang van het bedrijf voor de Nederlandse economie, in het 
bijzonder de voedsel- en energievoorziening (voornamelijk Limburgse kolen) in ons land. Het 
personeel was van jongs af aan ingeprent dat, wat er ook mocht gebeuren, de NS altijd 
moesten blijven rijden. 

Deze houding klonk duidelijk door in de dienstorder die de NS-directie uitvaardigde op 20 mei 
1940, vijf dagen na de capitulatie van het Nederlandse leger. ‘Wij spannen, in loyale 
samenwerking met de Duitsche autoriteiten, onze beste krachten in, om het bedrijf der 
Nederlandsche Spoorwegen over het geheele net weder zoo spoedig mogelijk te doen 
functionneeren.’ 

Tegenover de bezettingsautoriteiten verklaarde de NS-directie zich bereid het vervoer van de 
Duitsers nauwgezet te verzorgen, zolang zijzelf de dagelijkse leiding over het bedrijf mocht 
blijven uitoefenen. 

En zolang de Duitse toezichthouders niet met eisen kwamen die ‘ons niet mogen worden 
gesteld, of in strijd zijn met onze hoogste gevoelens’. 

Nu waren de NS niet het enige Nederlandse bedrijf of instituut dat zich in mei 1940 vrijwel 
naadloos voegde naar de nieuwe situatie. 
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In Den Haag riepen de achtergebleven secretarissen-generaal hun ministeries op tot 
samenwerking met de bezetter. En op een gegeven moment werkte maar liefst 70 procent van 
de Nederlandse fabrieksarbeiders aan Duitse orders 

Het zou bovendien misleidend zijn de vele, merendeels lijdelijke vormen van verzet die wél 
door NS-personeel werden gepleegd, over het hoofd te zien. 

Zo werd door het personeel regelmatig kleinschalige sabotage gepleegd, met name bij de 
Duitse goederentransporten. 

Over het algemeen haalde dit echter weinig uit: de NS wisten in de oorlog een mate van 
stiptheid te betrachten die gezien de omstandigheden niet anders dan indrukwekkend kan 
worden genoemd. 

Van groter belang was de informatie over Duitse transporten die sommige NS-medewerkers 
aan de illegale ordedienst doorspeelden. Ook werden illegale kranten vaak met medewerking 
van NS’ers per trein vervoerd, wisten leden van het verzet dat ze met vervalste papieren relatief 
veilig met de trein konden reizen, en vonden zo’n drie- à vierduizend onderduikers een veilig 
toevluchtsoord bij de NS – als arbeider in de werkplaatsen of als spoorbewaker. 

Daar staat echter tegenover dat vrijwel niemand verzet lijkt te hebben gepleegd tegen de meest 
opvallende en sinistere diensten die de NS de Duitsers moesten leveren: het wegvoeren van 
honderdduizenden Nederlanders naar de werk-, concentratie- en vernietigingskampen in het 
oosten. Hierin betoonde het NS-personeel zich duidelijk inschikkelijker dan bijvoorbeeld de 
Nederlandse politieagenten, van wie velen – zeker in de grote steden – actief of passief verzet 
pleegden tegen de hun opgedragen arrestaties, deportaties en razzia’s, politieagenten, van wie 
velen – zeker in de grote steden – actief of passief verzet pleegden tegen de hun opgedragen 
arrestaties, deportaties en razzia’s. 

Het idee dat het NS-personeel zich actief zou kunnen verzetten tegen deze afgedwongen 
deportatiediensten had blijkbaar lang tijd nodig om te rijpen. En niet alleen binnen het bedrijf 
overigens. De oproep tot een algemene spoorwegstaking die Van der Veen in het najaar van 
1942 liet uitgaan, weerspiegelde eerder de militante geestdrift onder het radicaal-linkse verzet 
dan de houding van de resterende verzetsorganisaties. Laat staan die van de Nederlandse 
bevolking als geheel. 

Hier kwam eigenlijk pas verandering in na de massale, en door de bezetter bruut onderdrukte 
april-mei stakingen van 1943. Het NS-personeel had aan deze stakingen, net als aan de 
februaristaking van 1941, geen gehoor gegeven. Dit leidde voor het eerst tot zware kritiek op 
het bedrijf over de volle breedte van de illegale pers. ‘Helaas, de spoorwegen bleven draaien,’ 
schreef Het Parool. ‘Zodat het meest vitale bedrijf des lands de stakingsactie niet gesteund 
heeft. Daaraan wijten wij het dat de actie weldra is afgezwakt.’ 

De aankondiging door de Wehrmachtsbefehlshaber Friedrich Christiansen dat ‘alle leden van 
de voormalige Nederlandse Weermacht’ in krijgsgevangenschap naar Duitsland zouden 
worden weggevoerd – wat de aanleiding tot de stakingen had gevormd – had ook binnen de 
NS op woede en verontwaardiging kunnen rekenen. Maar het personeel was vanouds gewend 
‘omhoog’ te kijken voor nadere instructies. 

En de NS-directie had laten weten dat elke vorm van werkweigering – waaronder ‘slechte of 
vertraging veroorzakende dienstuitvoering’ – volgens het door de bezetter uitgevaardigde 
‘politiestandrecht’ zou worden bestraft. Dit betekende in de praktijk dat de NS-werknemers 
door de eigen directie met standrechtelijke executie werden bedreigd als zij hun werk zouden 
staken. 



129 
 

Friedrich Christiansen, de opperbevelhebber van de Duitse troepen in Nederland, was 
verantwoordelijk voor de proclamatie van 29 april 1943. 

Op 02-01-1945 vestigde deze Opperbevelhebber van de Duitse Wehrmacht zich in Nederland, 
Friedrich Christiansen had zijn Hoofdkwartier in Villa Lindenhof te Emmen. 
Zijn doel was om de oorlog te rekken. 

Op 22-01-1945 werd de villa door de geallieerden gebombardeerd, maar de bommen misten 
het doel. Er werden enkele woningen verwoest en er vielen zes doden. 

Vanaf dat moment werd het optreden van de NS in de illegale pers met argusogen gevolgd. En 
het bleef niet bij kritiek alleen. Er volgden aanslagen op treinen, individuele werknemers 
werden benaderd om tot het verzet toe te treden, én er werd contact gelegd met de leiding van 
het bedrijf. Dat laatste liep echter op niets uit. De directie wilde graag een lijntje openhouden 
met het georganiseerde verzet, maar sloot elke ‘vreemde’ invloed op het beleid bij voorbaat uit. 
Als de NS op enig moment hun werk zouden moeten staken, zo meende waarnemend 
president-directeur Willem Hupkes, dan moet daarvoor de order rechtstreeks vanuit Londen 
komen. 

Op zondagavond 17 september 1944, zeven uur Nederlandse tijd, is het eindelijk zover. Dan 
klinkt op de Europese nieuwsdienst van de BBC de volgende oproep uit naam van de 
Nederlandse regering in ballingschap: ‘Naar aanleiding van een uit Nederland ontvangen vraag 
en na overleg met het Opperbevel, mede in verband met acties die heden in Nederland zijn 
aangevangen, acht de regering thans het ogenblik aangebroken de instructie te geven tot een 
algemene staking van het spoorwegpersoneel, teneinde het vijandelijk vervoer en 
troepenconcentraties zo veel mogelijk te beletten.’ 

In dezelfde uitzending wordt gerept van een ‘rijp beraad’ dat aan deze ingrijpende beslissing 
van de regering vooraf zou zijn gegaan. Niets is minder waar. De meeste Nederlandse 
bewindslieden horen voor het eerst via de radio van de voorgenomen staking, net als de 
bevolking in bezet gebied. 

Ook de directeur van de NS is er niet in gekend: die is op het moment van de uitzending aan 
het golfen. Hij kan daarom geen leiding geven aan de staking, ook omdat hij – net als het 
grootste deel van de NS-leidinggevenden – onmiddellijk onderduikt wanneer hij uiteindelijk 
van het nieuws op de hoogte wordt gebracht. 
Het initiatief tot de spoorwegstaking was in werkelijkheid uitgegaan van het geallieerde 
opperbevel. Dat had op die 17de september de ambitieuze bevrijdingsoperatie Market Garden 
in werking gezet. 

Een kleine week eerder had het Londense Bureau Inlichtingen (BI) verzocht een 
spoorwegstaking uit te roepen op het moment dat de geallieerde legers de Nederlandse grenzen 
zouden passeren. Op verzoek van Eisenhower’s hoofdkwartier was het Nederlandse kabinet 
buiten deze plannen gehouden. 

Het enige wat minister-president Gerbrandy en zijn minister van Oorlog Van Lidth de Jeude 
te horen kregen, was dat er binnen enkele dagen een luchtlanding bij Nijmegen zou 
plaatsvinden. En, op vrijdag 15 september, dat zij dat weekend bereikbaar dienden te blijven. 

Dat bleek te veel gevraagd. Toen het plaatsvervangend hoofd van het BI, majoor Fock, in de 
nacht van zaterdag op zondag contact probeerde op te nemen met Gerbrandy en Van Lidth de 
Jeude, bleken beiden ‘uit logeren’ te zijn. 

De eerste parachutisten waren al bijna bij Son en Veghel geland, voordat Fock om een uur of 
twaalf in de middag de Nederlandse premier te pakken wist te krijgen. 
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In de namiddag wist hij ook de minister van Oorlog te traceren. Deze dicteerde in alle haast 
de hierboven geciteerde oproep, die vervolgens op de BBC, vele uren later dan gepland, werd 
uitgezonden. 

De beslissing om wel of geen gehoor te geven aan de stakingsoproep komt daardoor volledig 
bij de individuele, onvoorbereide werknemers te liggen. Met een chaotische situatie tot gevolg. 
Op sommige plaatsen, en dan met name in Friesland en enkele grote steden in het westen, 
wordt massaal aan de stakingsoproep gehoor gegeven. Elders, vooral in het oosten van het 
land, wordt nog enkele dagen doorgewerkt. Maar tegen het eind van de week zijn de 
Nederlandse Spoorwegen dan toch volledig platgelegd. 

Volgens oorlogshistoricus Loe de Jong valt de uiteindelijke stakingsbereidheid onder het NS-
personeel toe te schrijven aan de algemene verwachting van de Nederlandse bevolking dat 
Market Garden het einde van de bezetting inluidde. 

Het personeel leek slechts enkele dagen, of op z’n hoogst enkele weken, te hoeven 
onderduiken. Maar er moet op dat moment meer hebben gespeeld bij het personeel. Wat de 
Jong hier niet vermeldt, is dat het werk bij, en reizen met de NS tijdens de voorafgaande 
maanden levensgevaarlijk is geworden. Niet alleen trachtte het verzet vanaf 1943 in 
toenemende mate treinen te laten ontsporen, ze werden ook met steeds grotere regelmaat door 
geallieerde vliegtuigen onder vuur genomen. 

Op 4 augustus 1944 (de laatste datum waarover cijfers beschikbaar zijn) hebben deze 
aanvallen al 51 doden en 198 gewonden onder het NS-personeel veroorzaakt. Het aantal door 
geallieerde luchtaanvallen gedode en verwonde reizigers staat op dat moment op 83  dode en 
288 gewonde personen. De oproep tot een algemene spoorwegstaking moet alleen hierom al 
door veel NS’ers met een groot gevoel van opluchting zijn onthaald. 

Maar helaas luidt Market Garden niet de bevrijding van Nederland in. De grootste 
luchtlandingsoperatie ooit eindigt in een fiasco, en het uiteindelijke succes van de 
spoorwegstaking kan daar niets meer aan veranderen. De staking lijkt alleen maar negatieve 
effecten te hebben: het vervoer van voedsel en brandstof naar het westen van het land komt 
immers grotendeels stil te liggen. 

Zeker wanneer in januari 1945 de grote rivieren bevriezen en de binnenvaartschepen niet 
meer kunnen uitvaren, wordt de voedselsituatie in het stedelijk gebied in het westen uiterst 
penibel – met de bekende Hongerwinter tot gevolg. Niettemin laat de regering op 25 januari 
weten dat de staking moet worden voortgezet, ook al is het praktische doel inmiddels volstrekt 
onduidelijk geworden, de Duitsers hadden tien dagen na de staking hun eigen vervoer alweer 
op orde. 

Ook trekt de opvang van zo’n 30.000 ondergedoken NS’ers een zware wissel op de 
onderduikorganisaties en de financiering van het verzet. Bijzonder schrijnend is bovendien 
het lot van de vele Nederlandse politieke gevangenen in de concentratiekampen. Terwijl zij in 
eerste instantie het slachtoffer waren van de gedienstige opstelling van het NS-personeel, 
worden ze nu de dupe van hun verlate werkweigering. De geregelde voedselpakketten die hun 
voorheen via de Nederlandse treinen werden toegezonden, kunnen de geïnterneerden nu niet 
meer bereiken. 

De laatste winter van 1944/45 is in het collectieve geheugen gegrift als hongerwinter. Het was 
een winter die heel erg koud was. De treinen voeren geen voedsel meer aan. En ook geen kolen 
vanuit Limburg, dat inmiddels bevrijd is. De gevolgen waren catastrofaal voor de bevolking in 
het westen van Nederland. Meer dan 20.000 mensen stierven van de honger. 

Toch zetten de stakers door. De stakers en het verzet willen niet toegeven aan de Duitsers. De 
spoorwegstaking was dus een enorme ramp die zich tot aan de bevrijding op 5 mei 1945 zou 
voortslepen. 
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Ze zou uiteindelijk alleen gunstig uitpakken voor degenen die voor de Duitsers waren blijven 
werken en te elfder ure werden gedwongen daarmee te stoppen en onder te duiken, met de 
aangename bijkomstigheid dat ze niet langer als schietschijf voor de geallieerde vliegtuigen 
hoefden te dienen en het gevreesde stempel van ‘collaborateur’ na de oorlog massaal zouden 
ontlopen. 

Tot zover dit relaas dat u slechts een summiere blik geeft in de problematiek van de 
spoorwegen tijdens de oorlog, een oorlog die onnoemlijk veel leed bracht evenals een 
ongekende materiële schade zoals o.a. bij de spoorwegen. 

Komen we nog even terug op de eerste foto met het moderne stroomlijnmaterieel dat de NS in 
1940 had. Veel spoor-en trammaterieel is in de oorlogsjaren weggevoerd naar Duitsland. 
Gelukkig is het meeste daarvan na de oorlog teruggekomen, maar veelal wel in deerlijk 
gehavende staat. 

Buiten dat er veel materieel beschadigd was in de oorlog door saboteurs en geallieerden, was 
ook het spoorwegnet hier en daar danig ontwricht. Bronnen: Historisch Nieuwsblad, auteur 
Maurice Blessing, Wikipedia. 

 

2016 station Wierden 

 

Het stationsgebouw in Wierden is in 1992 opgeknapt, maar heeft in 1997 zijn oorspronkelijke 
functie verloren. Manny Meulman uit Wierden was één van de laatste kaartverkoopsters. 
Inmiddels exploiteren Raymond en Marinka Sterk er sinds 1998 een Restaria; tot 2001 
verzorgden zij ook nog de kaartverkoop. Tegenwoordig moeten treinkaartjes uit een 
onpersoonlijke automaat gekocht worden. Het stemt op z’n minst tot nadenken dat de NS de 
verkoop van treinkaartjes in inmiddels ruim honderd plaatsen gedelegeerd heeft aan derden 
variërend van drogisterijen tot VVV kantoren! Een bijzonder 'historisch restant van de vroege 
spoortijd' is de witte acacia bij de bushalte. De exacte leeftijd van deze gehavende boom is 
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onbekend, maar een vergelijkbaar exemplaar bij De IJzeren Pot zou 175 jaar oud zijn! De 
boom is dermate beeldbepalend dat bij de voorbereidingen van de bouw van het huidige 
stationsgebouw gesteld werd dat “van groot belang is, dat de beide aangegeven bomen 
gehandhaafd worden”. Bron: Cees Hoogendijk. 

 

 

De landbouwschool  

 

 

De landbouwschool zoals het in 1954 is gebouwd. Kijk eens naar de 'boerenvlechting' in het 
metselwerk. Dit is voor de  afwerking van de schuine muren. 

 

In 1943 werd in Wierden een landbouwschool opgericht. Omdat het bezettingstijd was mocht 
het alleen een Rijksschool worden en vandaar dat de officiële naam 'Rijks Lagere Landbouw 
School' werd. De eerste lessen werden gegeven op 3 november 1943 in een uitbouw van een 
café aan de Nijverdalseweg, het huidige café Hek. Tick was toen de enige leraar en dus ook 
hoofd van de school. Er waren ongeveer twintig leerlingen. Deze hadden in het eerste jaar tien 
lesuren in de week en het tweede en derde jaar slechts vijf lesuren.  
 
In januari 1946 was de school bij de O.L.M. en ging verder onder de naam Algemene Lagere 
Landbouwschool op christelijke grondslag. Het doel was toen 'het bevorderen van het 
landbouw en landbouw-huishoudelijkonderwijs'. Er waren in dat jaar vierenvijftig leerlingen, 
die ook allen slaagden. 
 
In het cursusjaar 1947 – 1948 kwam er een nieuw hoofd, Jonker. Er werd les gegeven in 
Nederlandse taal, rekenen, aardrijkskunde, boekhouden en bedrijfsleer en in de 
praktijkvakken kennis van de grond, grondbemesting, grondverbetering, bemestingsleer, 
veeteelt en veevoeding en zuivelbereiding. Al deze vakken werden door het hoofd gegeven en 
pas in het schooljaar 1950 – 1951 kwam er een tweede leraar, Albert Dijkstra. De leerlingen 
hadden toen 29 lesuren per week in de eerste vier leerjaren en er waren 86 leerlingen. 
Tot 1953 was de school nog steeds gevestigd in het cafézaaltje aan de Nijverdalsestraat. Echter 
op 20 maart 1953 heeft het gemeentebestuur een modern schoolgebouw overgedragen aan 
het schoolbestuur aan de Grote Maatweg 4. Hier waren twee lokalen voor twee leraren 
beschikbaar, Jonker en de Vos. Per 1 januari 1954 kwam er een nieuw hoofd, Van de 
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Westheringh. Het aantal leerlingen schommelde in de beginjaren vijftig rond de zestig à 
zeventig leerlingen. Het schoolgeld bedroeg vijftien gulden per jaar.  
 
Ondanks dit lage bedrag werden er in die tijd allerlei excursies gemaakt, onder andere naar 
de veemarkt in Leeuwarden een vermeerderingsbedrijf, een fokveebedrijf, naar de kop van 
Overijssel, Aalsmeer en Schiphol. Met medewerking van de Coöperatieve Zuivelfabriek werd 
er aan de leerlingen de gelegenheid gegeven tot het behalen van het melkdiploma. Er werd in 
die tijd nog geen officieel examen afgelegd, maar er werd een 'eindles' gehouden. Aanwezig 
waren dan de burgemeester, de voorzitter van het bestuur, enkele mensen van de Commissie 
van Toezicht, waaronder voorzitter Kippers, het hoofd der school, ouders en andere 
belangstellenden. Het hoofd stelde een uur lang vragen aan de leerlingen van de vierde klas, 
waarna de burgemeester de diploma’s uitreikte. Deze waren reeds van tevoren ingevuld, omdat 
iedereen slaagde. 
 
Aan het eind van de vijftiger jaren nam het aantal leerlingen toe. Dat kwam mede doordat de 
landbouwschool in Den Ham dicht ging. Verschillende nieuwe leraren kwamen de gelederen 
versterken, waaronder Edinga en De Vries. De Vries zou later directeur worden. Doordat de 
school maar twee lokalen had en wel honderd leerlingen werd het gebouw te klein. Enkele 
vakken zoals landbouw praktijkles, paardengebruik en gymnastiek werden niet gegeven 
vanwege ruimtegebrek. Andere vakken daarentegen werden gegeven op plekken die totaal 
ongeschikt waren. Zo werd handvaardigheid en timmeren gegeven in een oud afgekeurd 
schoollokaal aan de Stationsstraat en het praktijkonderwijs in een oude kolenbergplaats aan 
de Nijverdalsestraat. 
 

 

De nieuwe Landbouwschool, die iets verderop aan de Grote Maatweg werd gebouwd. Zie ook 
het kunstwerk dat is aangebracht op de muur in het kader van de stimulering van de kunst 
en naoorlogs bouwen. 

 

In de jaren zestig krijgen de leerlingen van de landbouwschool steeds meer lessen in de week. 
Het zijn voor het eerste jaar 32 uur, het tweede jaar ook 32 het derde jaar 28 en het vierde 
jaar 21 lessen per week. Ter Horst is inmiddels aan school gekomen en het schoolgeld is 
verhoogd naar 35 gulden per cursusjaar. 
 
Vanaf het schooljaar 1962 – 1963 wordt de voorzitter van het schoolbestuur, Kippers, 
opgevolgd door zijn buurman Vunderink. Deze mag de nieuwe school openen, want op 4 mei 
1964 werd een geheel nieuw pand eveneens aan de Grote Maatweg 6 in gebruik genomen. 
Een prachtig, geheel aan de eisen voldoend gebouw met vijf lokalen. Ook in dit jaar zijn er 
voor het eerst officiële examens afgenomen, zowel schriftelijk, mondeling als praktische 
examens aan het eind van het schooljaar. 
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Vanaf het schooljaar 1965 – 1966 doen de leerlingen voor het eerst mee met het hand- en 
machinemelken. De ouders waarderen dit bijzonder. De melkleraar en voormelker van het 
eerste uur is Wessels. Ook wordt er voor de eerste keer een kalveropfokclub georganiseerd, 
wat tot een groot succes leidde. Vanwege ruimtegebrek werd in de sportlokalen nog steeds 
geen gymnastiekles gegeven. 
 
Westeringh verliet in augustus 1967 de school en De Vries volgde hem op. Voortman werd 
benoemd als theorieleraar. Dit schooljaar ontstaat er ook een fusie tussen de O.L.M. en 
C.B.T.B waardoor de school onder de Stichting tot Beheer van Christelijke Land en 
Tuinbouwscholen in Overijssel gaat vallen. Achteres wordt voorzitter en Vunderink secretaris. 
In augustus 1969 komt Oldenhuis Arwert aan school als veeteelt praktijkleraar. Ook in dit 
jaar krijgen de leerlingen gymnastiek in de sporthal op de woensdagmiddag, wanneer de 
basisscholen vrij zijn. Hiemstra geeft deze lessen. Twee jaar later komt daar het 
schoolzwemmen en typen, gegeven door Derksen, bij. 
 
Begin jaren zeventig schommelde het leerlingenaantal rond de 85, maar aangezien de 
bestaansnormen steeds strenger werden werd er overleg gevoerd met de L.T.S en de L.E.A.O. 
in Almelo over een eventuele fusie. De fusie ging niet door vanwege het feit dat de school dan 
zijn eigen identiteit zou verliezen of zelfs haar deuren helemaal moest sluiten. 
 
In augustus 1972 komt mevrouw Borkent aan school als schoonmaakster en een jaar later 
opgevolgd door haar man. Deze werd aangesteld als conciërge. In het schooljaar 1973 – 1974 
doen de leerlingen voor het eerst examen voor het lasdiploma van het N.I.L. Van de zestien 
slagen er dertien. Vanaf het schooljaar 1974 – 1975 is er samenwerking tussen de 
Praktijkschool in Almelo om te komen tot een opleiding voor zestienjarigen die niet verder 
willen leren. Hieruit is het leerlingstelsel ontstaan. 
 
Eind jaren zeventig komen er steeds meer 'burger' jongens op school. Ook komen er meisjes 
op school waardoor er aparte wc’s moesten worden gebouwd. En voor het eerst komt het 
leerlingenaantal boven de 100; exact 114. Het schooljaar 1978 – 1979 wordt gestart met 127 
leerlingen. De school is duidelijk te klein. Er zijn minstens twee lokalen meer nodig. Dit voor 
de vakken handvaardigheid en algemene technieken en voor biologie en dierhouderij. Ook 
door verbreding van aantal vakrichtingen is voor het vak plantenteelt een tuinkas nodig, zodat 
de leerstof beter tot zijn recht komt. Dit schooljaar worden ook voor het eerst trekkerrijbewijs-
cursussen voor de leerlingen verzorgd. Ter Horst verlaat de school en wordt opgevolgd door 
Drosten en Bolink, als las-leraar en als theorieleraar. 
 

 

De opening van de tuinkas in 1990, rechts de heren Kuizinga en directeur Oldenhuis Arwert. 
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In het schooljaar van 1979-1980 neemt J. de Vries afscheid als directeur van de school en 
wordt opgevolgd door A. Voortman. Ook komt er voor het eerst een administratieve kracht op 
school, Sanny Kamphuis- Stroeve. Een eigen ruimte voor haar is er niet. Er is trouwens meer 
ruimtegebrek: te weinig kapstokken en het overblijflokaal te klein voor 125 leerlingen. 
Oldenhuis – Arwert wordt decaan en tevens plaatsvervangend directeur. Ook zijn de leraren 
Vrijhof en Jonker op school aangenomen. 
 
Een jaar later is het leerlingenaantal gegroeid naar 130. Het bestuur heeft een aanvraag 
ingediend voor de uitbreiding van de school. Er wordt les gegeven in daarvoor totaal 
ongeschikte ruimtes en in het technieklokaal wordt zelfs dubbel les gegeven. Onderwijskundig 
roept dat de nodige vragen op. Op woensdag 17 december 1980 wordt er voor het eerst een 
'Open Huis' gehouden. Nieuwe leraren die zich melden zijn van Kolfschoten, Van de Slikke en 
Kuizenga. 
Het cursusjaar 1981-1982 wordt met 157 leerlingen aan de LAS gestart en 28 aan de RUVA. 
Ondanks de vele 'burger'-jongens en -meisjes blijft de sfeer goed en is er amper verzuim. Om 
ruimtegebrek tegen te gaan worden er twee lokalen gehuurd in de Ichtusschool. Ook wordt er 
een aanvraag ingediend om het onderwijspakket te mogen uitbreiden met het vak 'Verwerking 
van agrarische producten'. De vakken scheikunde, plantenteelt, bodemkunde, bemestingsleer 
en dierhouderij kunnen niet optimaal worden gegeven wegens gebrek aan noodzakelijke 
praktijkruimte. Ook een tuinkas blijft dringend gewenst. Nieuw op school is de heer Maris. 
Het schooljaar 1982-1983 gaat gepaard met een flinke stijging van het aantal leerlingen, 
namelijk boven de tweehonderd, te weten 203 aan de LAS en 34 in het leerlingstelsel. Aan de 
RUVA en de RUWEI wordt les gegeven door Oldenhuis - Arwert, Ten Hooven en Van de Slikke. 
Er wordt een medezeggenschapsraad opgericht met als voorzitter J. ter Steege en als secretaris 
Van Kolfschoten. De uitbreiding van de school laat nog steeds op zich wachten, zodat Jonker 
zijn lessen algemene technieken moet geven in een werkplaats van de firma Nijhof en Wassink. 
Maar de tuinkas komt er eindelijk. 
 
Een jaar later zijn er 232 leerlingen aan de dagschool LAS, met ook nog 26 leerlingen aan de 
leerlingstelsels RUVA en 26 aan de RUWEI. Vliek het team komt versterken. Ook nieuw op de 
school zijn Velten en Meijerink. De langverwachte tuinkas wordt op 6 april 1984 feestelijk 
geopend. Eindelijk kunnen de lessen goed gegeven worden, vooral de vakken plantenteelt en 
aanleg en onderhoud. De gehele Ichtusschool, zeven lokalen, wordt dit jaar gebruikt. 
 
Het leerlingenaantal blijft groeien tot bijna driehonderd, waardoor het ruimtegebrek steeds 
nijpender werd. De aanvraag tot uitbreiding is jaren onderweg. In december 1986 komt het 
verlossende woord uit Den Haag. Uitbreiden is toegestaan. Op 15 en 16 juni 1988 is de 
opening van de verbouwde school. Het resultaat is een prachtige ruime en nieuwe school met 
goed geoutilleerde lokalen waarin het goed is om les te geven.  
 
Per 1 augustus 1990 is de school gefuseerd in het A.O.C. Twente. In september 1992 vindt de 
bekendmaking plaats dat de school binnen enkele jaren uit Wierden zal verdwijnen. In oktober 
2000 wordt het gebouw afgebroken, amper acht jaar na de grote verbouwing. De vrijgekomen 
ruimte is ingevuld met woningbouw. Bron: Johan Maris. 
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Postkantoor  

 

Het eerste Wierdense postkantoor aan het Van den Bergplein, op de huidige plek van bakkerij 
Van Otten en Kruidvat. Het gebouw is in 1980 afgebroken. 

Het was in 1903 dat Van der Kolk uit Nijverdal naar Wierden kwam en vestigde zich aan het 
Van den Bergplein, waar nu bakkerij Van Otten is. Eén kamer werd ingericht als postkantoor 
en het halletje deed dienst deed als wachtkamer, waar nauwelijks twee mensen plaats konden 
nemen. Een luikje in de deur van het postkantoor functioneerde als loket. 
 
Met twee bestellers, G. Bos en H. Smit verzorgde Van der Kolk – die de titel van brievengaarder 
had – de postale diensten. Dat betekende dat hij naast het kantoorwerk ook nog in de kom 
van het dorp de brieven bestelde. Naast deze functie was hij ook gemeenteontvanger.  
 
Toen van der Kolk in 1920 overleed nam zijn zoon beide functies over. Op 1 augustus 1922 
werd hij benoemd tot kantoorhouder in vaste dienst. Het postwerk nam in die jaren steeds 
grotere vormen aan. De export was daar de oorzaak van vanwege uitvoerpapieren. Van der 
Kolk kon het daardoor op een gegeven moment niet meer alleen aan, zodat zijn echtgenote 
zijn assistente werd. Toen zij overleed werd Betsy Wassenaar zijn hulp. Ze werkte tot aan haar 
huwelijk en kreeg daarna ontslag, zoals toen nog gebruikelijk was! Dochter Jo van der Kolk 
nam haar taken over en ook dochter Diny werd bij de werkzaamheden ingeschakeld. Met zijn 
drieën worstelden ze de Tweede Wereldoorlog door.  
 
Van der Kolk was ook actief in het verzet. De enige bakfiets in het dorp, die van de posterijen, 
deed regelmatig dienst als er wapendroppingen waren geweest. 
 
Na de oorlog gaf Van der Kolk zijn functie van gemeenteontvanger en ontvanger van de 
accijnzen op en kon hij zich volledig wijden aan de taak van de posterijen. Door het groeien 
van het aantal inwoners en ontwikkeling van de industrie, was ook het postverkeer flink 
toegenomen. Dat was te merken aan de groei van het aantal postbestellers tot tien man, met 
een besteller-voorman.  
 
D. Nollen was de eerste die deze functie uitvoerde, die later werd opgevolgd door Frits Eshuis. 
De 'jonge' Van der Kolk was inmiddels de 'oude' Van der Kolk geworden. Na een langdurige 
ziekte kreeg hij op 1 november 1955 eervol ontslag. Hierop begon voor Wierden een 
kantoorhouderloos tijdperk. De leiding werd een paar jaar lang beurtelings waargenomen door 
ambtenaren uit andere plaatsen. In 1958 werd het Wierdense kantoor een bijkantoor van 
Almelo en werd H. Vos aangesteld als beheerder. 
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Het nieuwe Postkantoor op de hoek van de Stationsstraat en de Marktstraat. 

 

De ontwikkeling van het nieuwe postkantoor was een vooruitgang van het groeiende Wierden 
van na de oorlog. De realisering van de bouw op de hoek Stationsstraat en Marktstraat was 
niet eenvoudig. Toch was men er in geslaagd tot een ontwerp te komen dat aan de eisen van 
de PTT voldeed en een goede plaats in het dorpsbeeld zou hebben. 
In ruim een half jaar werden de plannen voorbereid terwijl de bouw in 220 werkdagen werd 
gerealiseerd. De vorm van het gebouw diende een aanvulling te zijn op de kom van Wierden. 

Bij de opening van het nieuwe gebouw memoreerde de directeur van het postdistrict Zwolle, 
J. Felkers, enkele feiten uit de geschiedenis van het postwezen in Wierden. Het vertelde dat 
in het oude gebouw het publiek als haringen in een ton stond in de gang van het gebouw. Dat 
was volgens hem een absoluut onhoudbare situatie. 

Er was reeds in 1951 getracht door burgemeester en wethouders een postkantoor en een 
woning voor de beheerder te realiseren, maar de gemeenteraad stemde daar niet in toe. Deze 
had aangegeven om tijdelijk, voor de duur van vijf jaar,  de oude openbare school aan de 
Stationsstraat te gebruiken. Felkers schetste het nieuwe kantoor als, mooi, ruim, modern en 
goed ingericht en dat de architecten eer van hun werk mochten hebben. Tevens gaf hij aan 
dat Wierden nu een zelfstandig postkantoor heeft. Hij bestempelde dat als zeer dynamisch 
want een omzetting tot hoofdkantoor vond slechts plaats als uit statistische en andere cijfers 
ondubbelzinnig is gebleken dat er een hoofdkantoor moest komen. Er zijn in Nederland weinig 
voorbeelden van plaatsen die zich op dergelijke snelle wijze ontwikkeling kunnen beroemen. 

Burgemeester Maalderink feliciteerde bij de opening ook de bestellers, directie en personeel 
met deze nieuwe huisvesting. Er is wel veel discussie geweest over de plaats waar het gebouw 
was gebouwd, maar volgens de burgemeester was en kon men tevreden zijn met de stijl van 
het gebouw die hij zeer geslaagd vond. Namens het personeel haalde H.J. Eshuis een aantal 
herinneringen op aan de oude toestand uit het verleden. Hij bood op symbolische wijze een 
fraai plastiek aan welke is gemaakt door de Wierdense kunstenaar Joep Gierveld. 
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Het plastiek gemaakt door Joep Gierveld. 
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Zoals gebruikelijk in de naoorlogse bouw werd er een kunstwerk gemaakt op de muur bij de 
ingang van het stationsgebouw. Dit kunstwerk werd gemaakt door Hans ter Morselt uit 
Enschede. Bij de afbraak van het gebouw is dit kunstwerk bewaard gebleven en is gebruikt 
bij de oostelijke muur van het gebouw bij het station. Op initiatief van de Historische kring is 
het bewaard en herplaatst bij het appartementencomplex bij het station. 
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Hessel Hoefnagel, 1922 1945 

 

 
Bericht in Het Urkerland, 29 juni 1945 

 

Hessel Hoefnagel is geboren op Urk op 14 april 1922 en overleden op 5 april te Wierden. Hij 
is doodgeschoten door Duitse militairen. Zijn vader was Klaas Hoefnagel, zijn moeder was 
Truitje Hoefnagel-Post. Hessel had één broer en vier zussen. Hessel is opgegroeid op Urk en 
was schilder van beroep. In het najaar van 1942 kreeg hij een oproep om zich te melden voor 
de Arbeitseinsatz (dwangarbeid) in Duitsland. Hij meldde zich niet en bleef thuis. In het begin 
van 1943 kreeg hij een tweede oproep. Hij meldde zich weer niet en hij moest onderduiken. 
Hessel ging toen naar Wierden waar hij werd ondergebracht bij boer Johan ter Keurs. Deze 
boerenfamilie had tien kinderen. Johan ter Keurs nam deel aan het verzet tegen de Duitsers 
en was leider van de verzetsgroep in Rectum. 

Hessel werkte mee op de boerderij. Hij hielp bij het grasmaaien, melken en van alles en nog 
wat. Hij dopte 's avonds met de familie aan de keukentafel de bonen. Hessel ging ook wel eens 
een avond stappen in Rijssen. Hij moest dan voor tien uur 's avonds binnen zijn, maar daar 
trok hij zich niet veel van aan. Hij was nogal eigenwijs en stug, niet zo'n gemakkelijke jongen. 
Hessel is tot de herfst 1944 bij de familie  Ter Keurs gebleven. Daarna  was hij ondergedoken 
bij de broer van Johan, Willem Ter Keurs. Die woonde aan de Ypeloweg 18 te Wierden. Dat 
was niet ver van de boerderij van Johan ter Keurs. Er was meer werk te doen op de boerderij 
van Willem. 

In december 1944 werd de boerderij van Willem ontruimd. In het nabij gelegen Haarbos werd 
een lanceerbaan voor de V1 aangelegd. De V1 is het Duitse vergeldingswapen, een vliegende 
bom. 
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Willem ter Keurs met zijn gezin en de onderduiker Hessel zijn ingetrokken bij de buren, de 
familie Kippers. Hessel werkte daar ook mee met al het boerenwerk. Of daar ook meer 
onderduikers aanwezig waren is niet bekend. De tijd verstrijkt en de oorlog gaat  door. De 
geallieerde legers, welke op 6 juni 1944 in Normandie zijn geland, trekken door Frankrijk, 
Belgie en Zuid Nederland steeds verder deze kant op. Enschede en Hengelo worden bevrijd en 
ook Almelo wordt bevrijd door de Canadese troepen. Van de andere kant komen de Poolse 
troepen van het 2e korps die zich hebben aangesloten bij de westelijke geallieerden. 

De Canadezen gaan verder richting Wierden en bereiken cafe de Mosterdpot (halfweg Wierden-
Almelo). Rondom de boerderij van Kippers hebben de Duitse militairen van de Hermann 
Goering Divisie zich verschanst en hebben er hun artillerie opgesteld. Deze Duitse militairen 
hadden ook jenever in hun voorraad en dronken regelmatig. Hessel wist jenever te stelen. Ook 
had hij al een uniform gestolen en verborgen in de boerderij. Hij probeerde ook nog een wapen 
te stelen. Dat was teveel en hij werd ontdekt door de Duitsers. Hessel had van de jenever 
gedronken en was wat overmoedig. Alle bewoners van de boerderij werden tegen de muur 
gezet. Hessel werd er uit gehaald en doodgeschoten; de anderen zijn ongedeerd gebleven.  

Het lichaam van Hessel moest op de boerderij blijven liggen. Enkele dagen later is Hessel door 
de boeren begraven op algemene begraafplaats te Wierden. De precieze datum is niet bekend. 
Hij is begraven in vak F, rij 4, no 16. Op 17 april 1945 werd aan de familie van Hessel verteld 
dat Hessel was gefusilleerd. Zijn broer Okke en Cees Zeeman hebben het lichaam van Hessel 
toen opgehaald uit Wierden en teruggebracht naar Urk. Daar is op 22 april 1945 Hessel 
opnieuw begraven met militaire eer van de ondergrondse. De verzetstrijders dragen dan de 
kist, over de kist ligt de Nederlandse vlag. Hessel is ook eens gearresteerd en gevangen gezet 
in Goor. Hoe lang hij daar gevangen gezeten heeft is niet bekend en ook niet of hij gevlucht is 
of vrijgelaten.  Hessel is waarschijnlijk gearresteerd door de landwacht. Deze landwacht had 
een post in Goor en maakte in de hele omgeving jacht op onderduikers. Bron: Roelof Wolterink 
uit Rijssen. 

 

Wierden krijgt machinefabriek in lege fabriek van Ten Bos 
 

De fabriek in 1969, toen al VEHA 
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Uit de krant van 2 december 1959, van onze redacteur ter plaatse. 

Wierden krijgt machinefabriek in lege fabriek van Ten Bos! 

‘Naar wij uit betrouwbare bron vernemen is het lege fabriekspand van de voormalige N.V. Ten 
Bos aan de Almelosestraat te Wierden onderhands aangekocht door de machinefabriek J.B. 
van Heyst en zoon N.V. uit Den Haag. Het zou de bedoeling zijn op korte termijn een beginte 
maken met de productie in Wierden. 

Dit voor Wierden uitermate belangrijke en verheugende nieuws maakt een einde aan enige 
jaren van onzekerheid omtrent bestemming van de lege fabriek. De industriele ondergang van 
de N.V. Ten Bos, twee jaar geleden, maakte in Wierden abrupt een einde aan de 
werkgelegenheid van tweehonderd inwoners. De vestiging van de Haagse machinefabriek zal 
voor Wierden een nieuwe bron van welvaart kunnen betekenen. Naar men ons mededeelde 
zullen er enige honderden arbeidsplaatsen beschikbaar komen. 

De verkoop van de fabrieksgebouwen, met een oppervlakte van ongeveer 8000  m², heeft min 
of meer bij verrassing plaats gevonden. Tweemaal heeft het lege pand een nuttige functie 
gehad als expositiegebouw, ter gelegenheid van de tentoonstellingen “Twente Troef”, in 1958 
en 1959. Deze hadden mede ten doel in bijzondere mate de schijnwerpers te richten op de 
verlaten fabriek en de tragiek van de economische tegenslag, die een gehele gemeenschap 
werd toegebracht. 

Vele onderhandelingen hebben tussentijds plaats gevonden met aspirant kopers. In diverse 
gevallen leek de vestiging van een nieuw bedrijf nabij maar even zoveel keren sprong de zaak 
af op onverwachte moeilijkheden. 

Door de faillissementsverkoop kwam de fabriek voor een bedrag van ƒ 201.000 in handen van 
Centra-Levensmiddelenbedrijf N.V. van D. Schuitema te Amsterdam. 

Daarboven kwam een bedrag  van  ƒ 37.000 voor de aanwezige vaste installaties. Het 
belangrijkste doel van de aankoop, die in het openbaar plaats vond, was om geld te beleggen. 

De nieuwe koper heeft het fabriekspand rechtstreeks gekocht van de vorige eigenaar. De 
machinefabriek Van Heyst NV houdt zich bezig met de productie van radiatoren en ketels voor 
centrale verwarming, stamp- en perswerktuigen en stalen ramen. 

De nieuwe vestiging is een felicitatie waard aan het adres van het gemeentebestuur en de 
gehele gemeenschap van deze plaats. In het algemeen gesproken heeft de vestiging van dit 
metaalbedrijf, in het overwegend textielklimaat van het Twents industrieel goed, bovendien 
bijzondere betekenis. 

Van Hyst werd  in september 1969 door VEHA overgenomen en die op zijn beurt in 1978 door 
Benraad. De fabriek werd in 1986 afgebroken en op de plek die leeg kwam is de wijk De Aa 
verrezen’  
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Werknemers van Benraad bezig met het inpakken van verrijdbare radiatoren. 

 

 

Vordering van de kerkklokken 

 

 
De Wierdense klok, die hangt in de ijzeren klokkenstoel, is gegoten door Gherardus van 
Wou in 1492. 
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Het vorderen van klokkenbrons voor militaire doeleinden is in Europa eeuwenlang een 
normaal verschijnsel geweest. Een vijandelijk leger dat een plaats had veroverd, beschouwde 
de klokken als oorlogsbuit. Vanaf de inval van de Duitsers in Rusland werden zowel in 
Duitsland als ook in alle Europese landen de klokken gevorderd. 
In 1937 had de Rijksdienst voor de Monumentenzorg aan de Nederlandse Klokken- en 
Orgelraad opdracht gegeven een inventaris op te maken van alle in ons land aanwezige 
klokken en carillons. Deze inventarisatie was in maart 1940 gereed. 

Op 21 juli 1942 vaardigde de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlands gebied, Seyss 
Inquart, zijn beruchte 'Metaalverordening' uit. Daarbij moesten alle kerkklokken bij de Duitse 
overheid ingeleverd worden. Alleen klokken met een historische waarde werden hierbij 
uitgezonderd. Daarvoor had de Inspecteur Kunstbescherming een schrijven gericht ter 
bescherming van klokken tegen vordering en een letter 'M' op de klokken aangebracht. 
Meester Bernink heeft dit in zijn oorlogsdagboek vermeld. Daarom weten we dat hij zich ermee 
bemoeit heeft. De klok in de gemeentetoren bij de Dorpskerk te Wierden is ook gemerkt met 
een 'M' van Monument. Nu is die hoofdletter 'M' nog vaag te zien. Ook de toren was destijds 
al een Rijksmonument en in eigendom van de gemeente. 

Alleen de klokken van historische waarde werden bij de vordering uitgezonderd. Van 
verschillende kanten, onder andere van kerkvoogdijen, kerkbesturen en gemeentebesturen, 
kwamen protesten. Daar werd door de Duitsers niet naar geluisterd. De klokken werden 
opgeslagen op fabrieksterreinen in Almelo, Enschede, Steenwijk, Deventer en Hardenberg. 

De klokken werden in drie groepen verdeeld. Een groep klokken die van geen enkel belang 
waren en dadelijk naar Duitsland werden vervoerd. Vervolgens een groep die wel enig 
geschiedkundige waarde had, maar uiteindelijk toch werden afgevoerd. Voor Overijssel waren 
dit 119 klokken met een totaal gewicht van 49.740 kg. De klokken uit groep B werden 
omgesmolten. In Overijssel  waren dat 95 stuks met een gewicht van 26.555 kg. En tenslotte 
was er een groep C waarop een M vermeld was met zoveel kunstwaarde dat ze zolang mogelijk 
werden vastgehouden. Van categorie C waren er in Overijssel 341 klokken met een totaal 
gewicht van 125.000 kilo. Alle klokken werden uit de torens gehaald, maar de 'RC stungs-
inspection' zegde toe dat de zeldzame klokken voorlopig in ons land zouden blijven. 

Uiteindelijk is de Wierdense klok gespaard gebleven. Op de mantel van de klok staat: “Jhesus, 
Maria, Johannes….Gherardus de Wou me fecit Ao. Do. 1492”. 

 

Bloemenwinkel Azalea 
 
Bloemist B.J. Wolters, zijn voornaam  was Jan, werd geboren op 22 maart 1912. Zijn bijnaam 
was 'Jan van de Meuje'. Samen met zijn broer Gerrit Jan heeft hij een bloemisterij opgezet 
aan het huidige Burgemeester van den Bergplein, toen nog Almelosestraat genoemd. Echter 
Gerrit Jan overlijdt al vlak na de oprichting op 12 maart 1940.  Jan heeft het bedrijf daarna 
alleen voortgezet. 

In de jaren 1941 – 1942 had hij een bloemenwinkel aan de Stationsstraat 4. Dat is nu de 
woning van de familie Noltes - Van de Broeke. In 1942, op 20 februari, trouwt hij met Leida 
Harmsen. Ze verhuizen naar een woning aan de Kerkstraat 21, gehuurd van 'Janna van 'n 
Tweestreep' en Gaitjan Olthuis. Er staat een houten gebouwtje naast die ze als winkel 
gebruiken. Achttien jaar hebben ze er een leuke winkel gehad. 
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Jan en Gerrit Jan Wolters in de tuin van de kwekerij aan de Almelosestraat, nu Burgemeester 
van de Bergplein. Op de achtergrond het christelijk dienstgebouw en woninginrichting Miel. 
 

In 1960 koopt Jan een pand aan de Nijverdalsestraat. Dat pand staat bekend als het pand 
van Buulo. Ze verbouwen het en zetten er een grote kas achter. Als er in de jaren zeventig met 
de opkomst van de supermarkten steeds meer verkooppunten van bloemen bijkomen, 
verkoopt Jan in 1975 het pand aan de firma Egberts en Olthuis. Jan heeft nog drie jaar 
gewerkt bij de kwekerij van Soweco, waar men zeer op zijn kennis en kunde gesteld was. Na 
zijn pensionering helpt hij bloemist Stelwagen nog vaak met de kerstdrukte  bij het 
vervaardigen van graftakken en kerststukken. Vanwege zijn kennis van de opmaak van 
trouwboeketten kreeg hij de opdracht een trouwboeket te maken voor een echtpaar dat veertig 
jaar getrouwd was. Het trouwboeket moest hetzelfde zijn als datgene ze bij hun trouwen 
hadden. Vanwege zijn vakmanschap maakte hij een trouwboeket dat identiek was aan hetgeen 
de bruid veertig jaar daarvoor had. 

Jan Wolters overlijdt op 24 juli 1984 op 72-jarige leeftijd. 
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Jan Wolters genietend van zijn sigaar. 
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De geschiedenis van het huisvuil 

 

 
 
Vuilophalers op de gemeentewagen. De ophalers waren Smit, Nooteboom, Breij en Nijstad. 
 

De gemeente gaat er van uit dat de vervuiler betaalt. Maar het ophalen kan goedkoper door 
alle afval te scheiden. De invoering heeft nogal wat stof doen opwaaien. Maar wat zouden we 
toch moeten beginnen als er geen vuil meer werd opgehaald? Vast staat dat het dan een vieze 
boel zou worden. Gelukkig gebeurt het ook nu uiterst gestructureerd, waardoor we ervan 
verzekerd zijn dat we niet met de rommel blijven zitten. In het begin van de vorige eeuw was 
dit niet het geval. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de hoeveelheid afval toen niet zo 
groot was als tegenwoordig. Ook hebben we nu een heel ander soort afval. 
 

In het dorp is men in januari 1921 begonnen met het ophalen van straatvuil. Dit gebeurde 
met een gewone platte wagen. Dorpsomroeper Jan Bos riep in de kom om, dat het vuil “van 
gemeentewege des zaterdags” opgehaald zou worden. Het diende dan wel minstens twee uur 
voor zonsopgang aan hoopjes geveegd te zijn.  Aan het eind van de route waren de mannen 
helemaal zwart van de as. Op de gemeentelijke begroting van 1947 was voor de huur van een 
voerman met paard en wagen ongeveer ƒ 2400 opgenomen. Men was verplicht terug te gaan 
naar ongemotoriseerde manier van vuil ophalen, aangezien de vrachtwagen van de gemeente 
in oorlogsgeweld defect was geraakt. In 1954 werd huisvuil opgehaald bij zo’n 1950 gezinnen. 
Dit gebeurde met twee vrachtwagens en drie handkarren. 

Een brief uit 1965, gericht aan Brunnekreef, opzichter gemeentewerken: 
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“Slager x aan de x straat zet regelmatig, al weken lang, een drietal dozen naast de 
vuilnisemmer. Wilt u eens laten nagaan door de chauffeur van de vuilnisauto wat hierin zit? 
Hij mag alleen tuinafval, emballage of andere grove stoffen op deze wijze aanbieden, maar 
geen afbraak, puin, gegraven aarde, afval van slachterijen, vleeswinkel en mest. Wanneer 
bovendien regelmatig tuinafval, emballage, of andere grove stoffen worden aangeboden, 
moeten deze afzonderlijk worden opgehaald tegen betaling van ƒ 10,00 per m³, zodra een 
behoorlijke voorraad aanwezig is”. 

Onderzoek wees uit dat er slachtafval (botten en oren) in de dozen zat. De slager kreeg een 
waarschuwing. 

1921    Start schoonmaak straten 
1924    Aanschaf gemeentewagen 
1950     Gemeente stelt emmers ter beschikking 
1955    Gemeentelijke tarieven vuilnisemmers variëren van ƒ 2,50 tot ƒ 5,00 per jaar 
1972     Invoering van plastic zakken, invoering groene en grijze containers 
2018    Invoering DIFTAR met stortmogelijkheden voor restafval, groenafval en plasticafval. 

 

Een vuilnisauto in de 1e Esweg, 1965 (foto is uit de collectie van Jan van der Kolk). 
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Ruilverkaveling 1953 – 1969  

 

 

Een deel van het Westerveen werd ontgonnen binnen de ruilverkaveling. Dat gebeurde onder 
andere door de familie Broeze. Op de foto staan Hendrik Broeze en zijn moeder, mevrouw 
Broeze-ter Horst. De kleine jongen is Erik Broeze en de grote jongen is Henk Broeze. De foto 
is gemaakt door Jan Broeze. 

 
September 1953 
De ruilverkavelingsaanvraag werd ingediend. 
 
Door de versnippering en spreiding van agrarische percelen was het onvermijdelijk dat er een 
ruilverkaveling werd georganiseerd. De ontoereikende infrastructuur tussen 
landbouwbedrijven en haar percelen, de regelmatige wateroverlast op landerijen in een groot 
gedeelte van Wierdens grondgebied én plannen om de Rijksweg Zwolle-Almelo met een 
rondweg om Wierden te leggen maakte het nog meer noodzakelijk. De ruilverkaveling in 
Wierden gaat hierdoor verder dan het realiseren van doelmatiger werken in de agrarische 
sector. 
 
De aanvraag wordt ingediend door het bestuur van de Coöperatieve Boerenleenbank Rectum-
Ypelo. Zij handelt op verzoek van de besturen van de plaatselijke besturen van C.B.T.B, 
de  O.L.M. en A.B.T.B. 
 
De instemming komt van negen landelijke openbare diensten. Alleen de plaatselijke 
landbouworganisaties hebben bezwaren. Zij geven als belangrijke voorwaarde aan in de 
voorgenomen ruilverkaveling ook de ontginning van een deel van het Wierdense Veld mee te 
nemen. Hierna volgt een periode van nader onderzoek en het uitwerken van een plan van 
aanpak. 
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Het plan moet rekening houden met: 
 
•    De verscheidenheid in bodemgesteldheid (de zandgronden, de veengronden, de 
beekbezinkingsgronden) en de stuwwal in het noordelijke gedeelte van het gebied met de 
daarbij horende typen landbouwbedrijven met o.a. 80% grasland en 8% bos en woeste 
grond. 
•    De waterbeheersing van dit gebied, liggende in het Waterschap Regge en Dinkel, met vier 
verschillende afwateringsgebieden. 
•    De  ontsluiting in het Ruilverkavelingsblok; de infrastructuur die voor het merendeel nog 
bestaat uit onverharde landbouwwegen. 
 
 
Er wordt begroot dat de totale kosten ruim 6,5 miljoen gulden zijn. Een deel (rond 20%) 
moeten de eigenaren bijdragen. 
 
Het gebied, groot 4750 hectare, wordt begrensd in het noorden door de Bruine Hoopsweg, aan 
de oostkant door het kanaal Almelo-Coevorden, aan de zuidkant langs Aadorp en het 
Twentekanaal tot Ypelo en in westkant door Burgermeestersdijk via Notterweg en Schapendijk 
naar het beginpunt in het noorden via de Heerdinkschotweg. 

In mei 1960 worden de plannen gepresenteerd en op 14 oktober 1960  wordt in Hotel De 
Zwaan de eindstemming geaccordeerd. In oktober 1960 wordt er dus een begin gemaakt met 
het plan van aanpak. De N.V. Grondmij heeft een begroting van de kosten opgemaakt op basis 
van een gemechaniseerde uitvoering hoofdzakelijk door aannemers. In het kader van 
werkloosheidsbestrijding worden sommige onderdelen door mankracht gedaan. Uiteraard 
worden de kosten dan hoger en worden meerkosten in rekening te gebracht bij het ministerie 
van sociale zaken. 

In januari 1970 is het werk afgerond. In een brief van 26 januari 1970 van gedeputeerde 
zaken wordt melding gedaan aan het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Wierden dat de Ruilverkaveling Wierden gereed is. De plaatselijke commissie voor 
de ruilverkaveling Wierden is tijdens een vergadering op 18 december 1969 ontbonden. 

Deze ruilverkaveling had enorm veel impact op alle boeren in Wierden, of ze nu traditioneel 
boerden of niet. Voor de vooruitstrevende boeren was het een goede gelegenheid om efficiënter 
te gaan werken. Ze konden daarmee hun levensstandaard verhogen. Van het eigene van het 
Twentse landschap en het traditionele boeren bleef in Wierden weinig tot niets over. 

 

De Wierdense brug  

 
In de nalatenschap van C.J. Wegman uit Wierden is een prachtige collectie verslagen (24 
stuks), tekeningen en foto’s uit de periode 1951-1952 van de bouw van de Wierdense brug. 
Wegman studeerde destijds aan de Middelbare Technische School te Utrecht en moest 
praktijkervaring opdoen. Tegelijkertijd met de bouw van de Wierdense brug werd ook gewerkt 
aan de spoorbrug over de zijtak van het Twentekanaal (TwenteRijnkanaal) de Leemslagenbrug 
en de Warmtinkbrug (brug nr. 21) tussen Delden en Enter. 
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De Wierdense brug 

Uit de verslagen blijkt dat aannemingsmaatschappij “De Kondor” uit Amsterdam, een 
landelijk opererende brug- en waterbouwbedrijf (nu Konder Wessels), hoofdaannemer is van 
het project. Enkele onderaannemers verzorgen het hei- en vlechtwerk. Het toezicht  door 
Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd door D.J. Ciggaar. Uit de verslagen van Wegman blijkt dat 
begonnen wordt  met het uitmeten met behulp van een waterpasinstrument van het type 
“Alles Vast”. Daarna worden betonnen palen geheid ter ondersteuning van de landhoofden, 
de grote pijlers en de kleinere pendeljukken (halverwege de pijlers en de landhoofden). Ook 
worden houten palen geheid ter ondersteuning van de bekisting van de bovenbouw. Na het 
“breken” van de betonpaalkoppen wordt bekisting en wapening aangebracht waarna het 
storten van beton kan beginnen. 

Vervolgens wordt het betonnen middendek aangebracht waarbij gebruikt gemaakt van 
voorspanningstechnieken. Voor het verdichten van het middendek kan geen trilnaald worden 
gebruikt i.v.m. het risico op het beschadigen van de voorspanningskabels; in plaats daarvan 
wordt er voorzichtig “geport”. Een week later – het is inmiddels 19 november 1951 – maakt 
men een begin met de plaatsing van een boogsteiger en een steiger voor het windverband 
(koppelstuk tussen de twee bogen). Na het spannen van de acht voorspanningskabels in het 
middendek worden op vrijdag 4 januari 1952 beide bogen gestort. 

Begin februari wordt de bekisting van het middendek verwijderd en blijkt de overspanning 1,9 
cm gezakt te zijn onder zijn eigen gewicht. Vervolgens worden de oevers van het zijkanaal 
bekleed, de aanbruggen naar de landhoofden gestort en de fietspaden en opritten aangelegd.  
Eind april verhuist Wegman vervolgens twee weken naar Markelo om met vierendertig andere 
“lotgenoten” op de Volkshogeschool Diependaal bezig te zijn met politieke, economische, 
sociale en culturele onderwerpen. Eind mei kondigt Wegman in zijn verslag aan dat “ik met 
ingang van 1 Juli a.s. ontslag heb aangevraagd, daar ik mijn 280 practische (sic) dagen heb 
voltooid”.  
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Een aanbrug is het gedeelte van een brug dat een hoofdoverspanning met 
het landhoofd verbindt.  

Hij is vervolgens nog kort betrokken bij enkele afrondende werkzaamheden aan de Wierdense 
brug en het aanbrengen van de bewapening van de Warmtinkbrug. Wegman is op 19 juni 
1952 getuige van de opening van de Wierdense brug voor het verkeer en kan ook nog net 
getuige zijn van de doorgraving van het kanaal onder brug door op donderdag 26 juni. Dan 
zit de praktijkperiode erop; het resultaat mag er zijn! De vergoeding was ruim honderd gulden 
per week. 

 
De brug tijdens de bouw gezien vanaf de Wierdense kant van het kanaal richting Almelo (dat 
overigens nog gegraven moest worden). 
 

 
Het politiebureau 

Uit een krantenbericht van 13 november 1964; opening politiebureau aan de Plantsoenlaan.  
Opening  

‘Is het een vereiste dat een moderne politieman gewapend is met een grote mate van 
vakkennis, evenzeer is het een vereiste dat de politieman zijn taak kan uitoefenen in een goed 
gebouw. En we mogen zeggen dat de groep Wierden thans met zijn nieuwe politiebureau een 
uitstekende voorziening heeft gekregen’. 

Deze woorden sprak vanmorgen majoor J. Zijp van het district Almelo van het korps 
Rijkspolitie ter gelegenheid van de opening van het nieuwe groepsbureau aan de 
Plantsoenlaan in Wierden.  
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politiebureau, geopend  in november 1964 

 ‘Wij menen aldus, majoor Zijp, thans de beschikking te hebben over een gebouw wat de toets 
der kritiek zeer wel kan doorstaan’. 

Hij schetste de taak van de politie die hij allerminst gemakkelijk noemde, omdat het contact 
met het publiek zo veelzijdig dient te zijn. Het nieuwe bureau ziet er bijna uit als een semi-
bungalow. Als de architect bedoeld heeft het gebouw het aanzien te geven die de politie in de 
samenleving inneemt (verschillend maar toch deel uitmakend van het geheel) dan is hij daar 
volgens majoor Zijp goed in geslaagd. Kolonel Oom, de territoriaal inspecteur van de 
rijkspolitie schetste onder welke omstandigheden de Wierdense politie tijdens en na de oorlog 
gehuisvest was, een huisvesting die nogal te wensen over liet. Thans, zo zei hij, spreek ik het 
vertrouwen uit dat de politietaak naar beste kunnen wordt uitgevoerd en daarmee een nieuwe 
periode in de uitoefening aanbreekt. 

Burgemeester Mr. E.D. Maalderink wenste met name de manschappen uit Wierden van harte 
geluk en sprak de wens uit dat de verhouding met het gemeentebestuur zo goed mag blijven 
zoals die tot nog toe is geweest. 

Mr. W.L. de Walle, sprekende namens het ministerie verklaarde:  

‘Ik meen, dat de politie in Nederland niet dat aanzien heeft  dat zij verdient. Er is wel een 
kentering doch die zal slechts kunnen doorbreken  als de steunverlening vanuit het publiek 
groter wordt’. 

Hij wenste dat de burgemeester de weg zal weten te vinden naar het nieuwe groepsbureau. 

In 2018 weten we dat dit politiebureau maar enkele tientallen jaren heeft gefunctioneerd tot 
het bureau aan de Grote Maatweg was voltooid. Ook deze vestiging is opgeheven toen Wierden 
onderdeel werd van de Regionale Eenheid Oost Nederland met een hoofdlocatie in Apeldoorn 
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en een meldkamer in Apeldoorn. In het gemeentehuis te Wierden is nu een dependance van 
de politie gevestigd. 

 

Het Wierdense politiekorps bij de opening in het gelid! 

 

Overstroming van de rivieren   
Het is ruim tweeennegentig jaar geleden dat Almelo de grootste overstroming aller tijden 
beleefde. Ook Wierden kreeg daar heel wat water van mee. Had het Zuidbroek april 1945 
geleden onder de Duitse terugtrekking, op 12 februari 1946 was het weer raak. Deze keer niet 
voor oorlogsgeweld, maar voor het water. Ook dit geweld - al was het dan water - kwam uit de 
richting Duitsland. 

Uit een brief van 4 april 1946 van de gemeente Wierden aan de Hoofdingenieur 
Rijkswaterstaat te Zwolle: 

De overstroming is veroorzaakt door abnormaal veel regenval en doordat grote hoeveelheden 
Dinkelwater het Reggegebied, waarin de gemeente Wierden is gelegen, zijn binnengestroomd. 
De gemeente Wierden ontvangt normaal het water uit zuidelijke en oostelijke richting. Het 
moet in noordelijke richting door de Regge langs Exoo en Rijssen-Nijverdal worden afgevoerd. 
De dijken van het TwenteRijnkanaal en het Twentekanaal hebben ons beschermd tegen zeer 
diep onder water lopen. De gesprongen brug, nog liggende in de bedding van de Regge bij 
Rijssen, heeft het water opgestuwd. Het waterschap De Regge heeft even een plan gehad om 
het water af te tappen vanuit het kanaal Almelo-Vriezenveen naar de Stouwe. Met deze 
doorbraak was een aanvang gemaakt. Onze voorzitter (de burgemeester) heeft hiertegen 
geprotesteerd. In ieder geval heeft men plotseling het werk gestaakt. Indien dit plan was 
uitgevoerd waren de gevolgen voor Wierden niet te overzien geweest; aangezien dan het water 
ook uit noordelijke richting Wierden was binnengestroomd, terwijl het juist door het 
stroomgebied van de Stouwe naar het noorden moet. Door overbelasting had de Stouwe dit 
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water niet kunnen verwerken en zou het hebben afgetapt in zuidelijke richting door de 
Hollander Graven. Die geeft in normale gevallen, gezien de grootte van het stroomgebied, zeer 
weinig water in zuidelijke richting af aan de Almelose Aa naar de Regge. 

Tot zover de brief.  

 

Niet alleen in 1946 en 1954 was er wateroverlast, maar ook in 1926. Op de achtergrond de 
toren van de Dorpskerk. 

Interessant om verder nog te weten is dat: 

-   2000 hectare in zuidelijk deel Wierden onder water heeft gestaan, waarvan 1900 hectare 
grasland en 100 hectare bouwland met roggegewas.  

-   de schade werd geraamd op 107.500 gulden; 

-   de bruggen dag en nacht bewaakt werden en dat de kosten van het bewaken  800 gulden 
waren; 

-  in de Aadorpsweg, de Ypeloweg, de Zuidbroeksweg en de Ypeloschoolweg toen delen van 
de weg weggeslagen en uitgestroomd zijn; kosten van het  herstel 1.500 gulden; 

- bij 50 boeren de schade wegens verloren gegane kuilvoer, aardappelen enz. geraamd werd 
op  5.000 gulden; 

- de totale schade werd geraamd op 120.000 gulden. 

De overstroming in het jaar 1954. Ook in juli en augustus van 1954 zijn er ernstige 
overstromingen geweest. Daar zijn zo goed als geen gegevens van bekend in het gemeente-
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archief. Wel wordt vermeld dat Provinciale Staten van de provincie Overijssel in februari 1955 
een bedrag van 250.000,00 gulden ter beschikking stelde aan Gedeputeerde Staten voor de 
gedupeerde landbouwers. 

Anno 2018. Aan de waterhuishouding van Wierden is de laatste jaren heel veel gedaan. De 
aanleg van de Doorbraak en de Wendel heft de overlast van water sterk teruggebracht. Bron: 
J.W.  Buitenweg  

 

Grafheuvels uit de bronstijd ontdekt  
Uit de krant van 11 augustus 1965. 

 
Tijdens de bouw van enkele huizenblokken in de omgeving van de Kruissteenweg (speeltuin 
Jacobsonstraat) heeft men verschillende interessante vondsten gedaan. De archeologen 
hechten er grote betekenis aan. Bij het graven van sleuven voor de riolering stootte men op 
steenkisten. Daarbij kwamen ook delen van urnen naar de oppervlakte. 
De amateurarcheoloog Henk Woolderink, onderwijzer te Wierden, kwam tot de conclusie dat 
het een zeer bijzondere vondst betrof. In deze omgeving zijn al eerder oudheden gevonden, 
zoals de Kruissteen die op de foto staat. 
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De directeur van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem Onderzoek achtte de 
ontdekking zo belangrijk, dat hij het hoofd van de afdeling registratie naar Wierden liet komen 
voor verder onderzoek. Deze constateerde dat het vondsten waren uit de bronstijd. Aangezien 
in de onmiddellijke omgeving meerdere grafheuvels zijn en hierop binnenkort ook gebouwen 
zullen komen besloot men zo spoedig mogelijk op dit terrein met proefgravingen te beginnen. 

Ook werd een bezoek gebracht aan de enkele jaren geleden ontdekte schans van kasteel De 
Schulenborgh, net aan de Almelose kant van het kanaal. Toen het Twentekanaal 
doorgetrokken zou worden kwam Henk Woolderink tot de ontdekking dat juist op die plek  (ten 
westen van het pand van Otto Simon) zich de restanten bevonden van de Schulenborgh. De 
gracht is nog duidelijk te zien en ook de hoger en lager gelegen schans is nog goed in het 
terrein te zien. 

 

Erve De Pietjong 

 
 
Komend uit Rijssen is rechts de boerderij De Pietjong. Nu is er de rotonde Nieuwstadsweg en 
Burgemeestersdijk. 
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Komend uit Wierden zie je de zijkant van de boerderij “De Pietjong”. Links onder is de inrit 
naar de Nieuwstadsweg. Op de gevel is het straatnaambord van de Eerste Nieuwstadsweg te 
zien. 

Uit de Wierdense krant van januari 1961. 

De erve  Pietjong op Nijstad tussen Wierden en Rijssen gaat verdwijnen! 

Wanneer men per auto van Rijssen naar Wierden rijdt treft men onderweg aan de rechterkant 
van de weg een “lelijke sta-in-de-weg” aan. Rijssensestraat 93, het huis van de familie Van 
Dijk.  Het huis belemmerde het uitzicht op en van de Eerste Nieuwstadsweg. 

Er zijn op dit punt al verschillende ongelukken gebeurd zodat het niet onbegrijpelijk is dat 
Rijkswaterstaat alle pogingen in het werk heeft gesteld om deze woning te laten verdwijnen. 
En dat is Rijkswaterstaat gelukt. Aan de overkant van deze weg wordt momenteel voor  H.A. 
(Hein) van Dijk een nieuwe boerderij gebouwd zodat straks het oude huis kan worden 
afgebroken. 

De ouderen onder ons zullen nog wel weten dat bij dit huis, beter bekend als “De Pietjong”, 
honderd jaar geleden de familie Tijman woonde. Tijman handelde in ganzen. Vroeger werden 
grote koppels ganzen bijeen gedreven op de weide bij het huis, terwijl dan de ganzenhoeders 
bij “De Pietjong” iets hartversterkends konden innemen. Het was een publiek geheim dat er 
in het geheim werd getapt. 

De tegenwoordige bewoner, Hein van Dijk, is getrouwd met een dochter van Tijman, Hein weet 
niets meer van deze activiteit te vertellen want er wordt al vele jaren niet meer getapt. Herman 
ter Horst weet nog wel dat er vroeger een kamertje op de deel was waar hij absoluut niet mocht 
komen. Daar stond toen de distileerketel. 
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Aan de straatkant was een bushalte. Veel buurtbewoners parkeerden bij de Pietjong hun 
fietsen om vervolgens per bus verder te reizen. 

Maar ‘De Pietjong’ stond te dicht op de weg en in de verbreding van de nieuwe aan te leggen 
weg zou de boerderij bijna midden op de weg staan. Pietjong moet het veld ruimen. Het plan 
was om zowel aan de linker als aan de rechterkant van de weg een ventweg te maken voor het 
langzame verkeer. 

Rijkswaterstaat  meldde dat het huis op 1 mei 1961 moet zijn afgebroken. En dat is gebeurd. 
In 2018, dus 57 jaar later, is de weg opnieuw aangepast en voorzien van meerdere rotondes. 

 

De bruidskoe wordt opgehaald 

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

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

Deze keer zou het voor de mannen, die de koe moesten ophalen, niet te gemakkelijk worden 
gemaakt. Als de noabers er zijn, wordt er al snel naar de koe gevraagd die zij mee terug moeten 
nemen. Natuurlijk alle medewerking, maar de mannen mogen de koe zelf uit de stal halen. 
“In de stal... veuran... ie zeet hem zo stoan...” Op naar de stal. En inderdaad, daar stond de 
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koe die meegenomen moest worden. Maar zo snel ging het allemaal niet. “Heeee... dat geet zo 
mar neet... eerst mut wie d’r ene op nem’n.”  

De mannen konden niet weg zonder eerst een borrel te hebben gedronken op de komende 
brulfte. Dus mee naar binnen en vooral geen haast. Ondertussen werd de koe snel uit de stal 
gehaald en naar de stal van het ‘noaberhoes’ gebracht. 
De vrouw van de noaber ging terug naar haar eigen huis, waar intussen de bruidskoe in de 
stal was gezet. Ze deed haar gewone werk ‘roond ut hoes’, alsof er niets was gebeurd. 
Ondertussen hadden de mannen, die de bruidskoe op moesten halen, het jeneverglas leeg en 
wilden op pad met de bruidskoe. Terug in de stal: Geen koe... verbazing... verwarring... Wat 
nu!? Wie had er een geintje met ze uitgehaald? Want dat hadden ze al wel begrepen. Zo konden 
ze niet terug. De koe moest gevonden worden en meegenomen worden naar de boerderij van 
de bruidegom. Wat een afgang zou het anders zijn. 

Al snel werd er ook gezocht bij de buren; de koe moest toch ergens zijn. De vrouw was zich 
van geen kwaad bewust. Zij speelt het spelletje mee. De mannen hadden niet eens door, dat 
ze haar al eerder hadden gezien die dag bij de boerderij van de bruid. “Nee... hier is ginne 
aand’re koo... allene dee van oons.” 

Ze mochten gerust in de stal kijken. De mannen wisten het al snel: hier stond de bruidskoe. 
Maar zo gemakkelijk ging het natuurlijk niet. De boerin, die was meegelopen, wist het ook het 
zeker: “Dïsse koo??? Nee, den heurt oons.” 
De mannen, toch overtuigd, dat dit de koe was die ze zochten, gingen de tekening van de 
bruidskoe ophalen. Het bewijs dat dit de bruidskoe was.  

Het mag duidelijk zijn dat maar er zelden zoveel discussie kwam over de vlekken van een koe. 
Na nog een glaasje en daarna het nodige meuten onderweg, kwam de bruidskoe eindelijk op 
de plek van bestemming. 

Natuurlijk werd dit verhaal rondverteld. De afgang van de verdwenen bruidskoe werd 
uitgebreid besproken op de brulfte. Met de nodige ooo’s en aaa’s en ”ut tís toch wat”. En omdat 
niet iedereen van de bruiloftsgasten elkaar kent, werd dit voorval ook aan de buurvrouw 
verteld. En met een wel erg serieus gezicht zegt ze : “Dat zol mie neet gebeur’n”. Nee... Nee! 

* brulfte = bruiloft 
* bruidskoo = bruidskoe 
* noabers = buren 
* noaberhuus = boerderij van de buren 
* vrouwnoaber = buurvrouw 
* roond ut hoes = buiten, hier: op het boerenerf 
* meuten = de weg versperren en na het drinken van een borrel kan men verder. 
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Fedor van Kregten, kunstschilder uit 
Wierden 

 

 

Fedor van Kregten werd geboren op 16 januari 1871 in Diever. Zijn eigenlijke naam was 
Johannes Aurelius Richard Fedor Van Kregten. Zijn vader heette Hermanus Jacobus Van 
Kregten, geboren  op 31 juli 1847 te Amsterdam. Zijn moeder was Anna Jufina Rienks die op 
8 augustus 1845 te Hoogeveen geboren werd. Ze hadden acht kinderen, waarvan Fedor de 
oudste was. Hij kwam op 1 oktober 1884 met zijn ouders van het mooie Opsterland naar 
Wierden. Zijn vader was hoofd van de openbare lagere school in Notter. Daar is ook de ‘Van 
Kregtenweg’ te vinden. De school van Van Kregten stond bekend om haar goede leerresultaten. 
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Johannes Aurelius Richard Fedor van Kregten (1871-1937) 
 
Fedor van Kregten was een grote man met fijne handen en een gevoelige stem. Voortbouwende 
op de beste tradities van de Haagse school heeft hij met een persoonlijke stijl en eigen kleur 
veel succes geoogst. Mensen hebben of zoeken nog steeds schilderijen van hem. Ook werden 
hem veel opdrachten gegeven om werken te maken. Hierdoor zijn in de loop der tijden veel 
schilderijen in binnen- en buitenlandse particuliere collecties terecht gekomen. In de 30-er 
jaren, dus de crisisjaren, was het ook moeilijk voor kunstenaars. In deze tijd leefde ook Fedor 
van Kregten een teruggetrokken bestaan. Hij schilderde reeds lang 'met de rug naar het 
publiek gekeerd'. Het succes, de belangstelling, interesseerden hem niet. Ook de moderne 
schilderkunst, zoals expressionisme, deden hem niets en van het zakendoen had hij geen 
kaas gegeten. 
 
Gerekend naar de tijd  kon men het schildersleven van Fedor in een viertal perioden opdelen. 

1. Te beginnen omstreeks 1890 tot 1905. Dit was zijn Overijsselse en Drenthse periode. In die 
tijd schilderde hij veel landschappen met dieren. Zijn liefde en voorkeur gingen uit naar 
koeien. Vaak geschilderd aan een sloot- of waterkant. Soms ook schilderde hij een boer die 
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zijn koeien molk. Daarnaast beheerste hij de kunst om in zeer fijne vormen een schaapskudde 
te schilderen. In die zelfde periode schilderde hij veel portretten van zijn familie. 

2. De tweede periode dateerde van 1906 tot 1926. Dit werd ook wel zijn Haagse periode 
genoemd. In deze tijd schilderde hij vele Hollandse landschappen en duinlandschappen. Was 
in de eerste periode de nadruk gelegd op het schilderen van dieren met daarbij het landschap, 
zo is ’t in deze periode omgekeerd gegaan. Hoofdzaak waren de landschappen met daarin 
enkele dieren o.a. geiten en kalveren. 

3. De derde periode is rond 1926. In dit jaar maakte hij een reis naar Spanje en Marokko. Uit 
die tijd stammen schilderijen die zwarte mensen, kamelen en stadsgezichten laten zien. Op 
meesterlijke wijze wist hij de felle zon en schaduwplekken op het doek weer te geven. 

4. De vierde en laatste periode is die van 1926 tot zijn dood. Eenzaamheid, gelatenheid en 
verdroomdheid gingen in het werk overheersen. In grijze en okerkleurige vlakken werden 
schilderijen opgebouwd. Ook de onderwerpen namen andere vormen aan. Hij schilderde in 
zijn vroegere perioden normale dieren, in deze laatste periode  is een triestige stemming over 
het vergankelijke in de onderwerpen te zien. 

De grootste expositie ooit met ruim 200 schilderijen en vele schetsen werd in 2009 te Wierden 
gehouden. Fedor van Kregten stierf op 8 augustus 1937 in den Haag, zonder iets na te laten 
behalve zijn vele schilderijen en schetsen. Bron: A.W. van Wulfften Palthe. 

 

Over de kersttrein 

 

Op zaterdag 28 oktober 2017 was er de presentatie namens de HKW over “De Kersttrein van 
Wierden” in Middelharnis. Dat was ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van het 
Genealogisch Centrum Goeree Overflakkee.  
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Onder de belangstellenden waren drie mannen die in de trein hadden gezeten. Ze konden zich 
nog goed herinneren wat ze hadden meegemaakt op de eerste kerstdag 1944. Voor een tiental 
nabestaanden van dwangarbeiders was het een welkome aanvulling op het weinige wat er bij 
hen bekend was. Er werd en wordt nauwelijks over gesproken. Degenen die het meemaakten 
zijn oud of leven niet meer. Enkelen van hen hebben nog steeds contact met nazaten van 
Wierdense families waar hun familielid ondergedoken zat. Op de zwart-wit foto het voormalige 
hotel Meijer in Middelharnis waar de dwangarbeiders zich dienden te verzamelen voor hun 
barre tocht. Het hotel is afgebroken en de plek is leeg. Het gebouw links op de foto’s met de 
schuine kap aan de zijkant is nog goed herkenbaar. 
Een mooie, soms emotionele dag. De banden tussen Wierden en Goeree Overflakkee werden 
aangehaald. 

 

De V1 in het Haarbos 

 
 
Een V-1 baan zoals in het Haarbos (foto: NIOD) 

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog bouwden de Duitsers in Oost-Nederland diverse 
lanceerbanen voor V-1’s. Dit zogenaamde "Vergeltungswaffe" werd richting Antwerpen 
gelanceerd om de geallieerde troepen en aanvoerlijnen schade aan te brengen. Dat lukte maar 
gedeeltelijk dankzij de inzet van geallieerde luchtdoelartillerie dat veel V-1’s naar beneden wist 
te halen. Ook de onbetrouwbaarheid van de V-1 zorgde ervoor dat veel projectielen hun doel 
niet bereikten of op onbedoelde plaatsen terecht kwam. Het is dus begrijpelijk dat het wapen 
angst zaaide onder de Nederlandse bevolking. Zolang de motor pruttelde was er niets aan de 
hand, maar o wee als de motor er de brui aan gaf. 

De V-1 baan te Wierden werd vanaf eind 1944 opgericht in het Haarbos tussen de Ypeloweg 
en de Enterweg. In het diepste geheim uiteraard. Een aantal direct omwonenden van het 
dennenbos werd daarom, zonder enige kennisgeving vooraf, door NSB-burgemeester Regout 
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en een ambtenaar gesommeerd hun boerenbedrijf “met hun gezinnen en levende have” 
onmiddellijk te verlaten.  

Vanaf donderdag 25 januari 1945 werd er daadwerkelijk gelanceerd. Met een behoorlijke 
zekerheid kan geconcludeerd worden er gemiddeld 7 V-1’s per dag zijn afgeschoten; de 
drukste dag zou 8 maart geweest moeten zijn met maar liefst 21 gelanceerde V-1’s. De kortste 
tijd tussen twee lanceringen werd op 19 februari genoteerd: slechts 8 minuten! In totaal zijn 
er vanuit Het Haarbos naar alle waarschijnlijkheid zo’n 415 projectielen afgeschoten. Dat is 
3,5%  van het totaal vanuit Nederland afgeschoten V-1’s richting het grondgebied van onze 
zuiderburen. Het laatste projectiel werd op 29 maart afgevuurd. Daarna werd de baan 
opgeblazen en de Duitsers vluchten naar hun vaderland. 

 

 

De kranslegging op 17 mei 1947. 

In de laatste week van de oorlog, op 4 april 1945,  kwamen er twee onderduikers om het leven. 
Ze waren afkomstig uit de “Kersttrein” en werden gedood tijdens het voortijdig neerstorten 
van een V1. Het waren Tonje Zuidema en Job Springvloed Dubbeld. Op de foto zie je de 
kranslegging op 17 mei 1947. In 2015 zijn deze graven opnieuw van een andere steen voorzien 
door de Nederlandse Oorlogsgravenstichting  en Oorlogsgraven. Op de achtergrond zijn de 
kruizen te zien van de vliegeniers die op Wierdens grondgebied zijn neergestort. In 1947 waren 
hier nog geen Commonwealth War Graves geplaatst, alleen kruizen ter herinnering. Bron: 
Cees Hoogendijk. 
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De Rozelaar, ook wel villa Aleida 

 
 
Dit verhaaltje is geschreven door Jan Dam Backer, hij schrijft over zijn herinneringen aan 
Wierden in de Tweede Wereldoorlog. ‘Mijn achternaam is Backer (geboren in 1929). Mijn eerste 
voornaam is Jan, de tweede, tevens roepnaam, is Dam (vroeger Dammetje, Dammie). Mijn 
vader en grootvader heetten ook Jan Dam Backer. Mijn zoon, voor de afwisseling, heet Erik 
Dam, roepnaam Erik. Elders in onze familie lopen er nog meer rond die zich Dam noemen. De 
voornaam ontstond toen Hilmar Johannes Backer in 1788 trouwde met Maria Dam. Zij 
hadden twaalf kinderen, waarvan de vierde Jan Dam (geboren in 1793) werd genoemd. Een 
zuster van Maria huwde een Steuerwald en ook daar werd een jongetje Jan Dam gedoopt. 
Verder is er ook nog een Jan Dam Dirks. 

Mijn grootvader, eigenaar van apotheek De Gouden Vijzel in de Grootestraat te Almelo, had 
in zijn voorgevel in koeienletters het opschrift DAM BACKER staan, waardoor veel 
Twentenaren over de 'Apotheek Dam Backer' spraken. Waarschijnlijk dacht men aan een 
dubbelnaam, maar er bestaat geen familie Dam Backer. Mijn opa heeft bijgedragen aan het 
misverstand door regelmatig de dubbelnaam te gebruiken. 

Mijn grootvader begon in 1946 een krantje 'Familie Backer', dat nog steeds verschijnt. In één 
van deze kranten komt de familie Coster aan de orde. Mevrouw Coster had als meisjesnaam 
Lieberz, haar dochter Wilhelmina Hendrika (roepnaam Willy) was geboren op 11 april 1901. 
Willy trouwde met Johannes Adolph Backer (roepnaam Dolf), geboren op 16 april 1902 te 
Almelo. Dolf is de oudste broer van mijn vader Dam. Willy en Dolf hadden vier kinderen 
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waarvan er nog drie leven: Egberdina, Egbert en Tobias. De derde en jongste broer Hilmar 
Martijn nam omstreeks 1933 de apotheek in Almelo over van zijn vader. 

Dat het echtpaar Coster de naam van de villa veranderde in 'De Rozelaar' kan kloppen. Toch 
heb ik op de gevel van de woning zien staan met niet al te grote letters 'Villa Aleida'. Dat is in 
de herinnering blijven hangen omdat het nogal eigenaardig is dat het woord 'villa' ook vermeld 
wordt. Alleen herinner ik me niet meer wanneer ik dat zag. Als jongeman of tijdens de 
herdenking van de bevrijding in 1995, waarvoor ik een uitnodiging had gekregen. Overigens 
herinner ik mij ook niet of er thuis in de jaren 1943-1945 over huize of villa Aleida dan wel 
Rozelaar werd gesproken. 

Wij woonden een tijdje in Wierden. Mijn 4,5 jaar oudere zuster ging regelmatig naar 
burgemeester Maaldrink en naar kennissen in De Koepel verderop aan de Rijssensestraat 
woonden. Zij raakte bevriend met een andere 'import': een Hongaars meisje dat als vluchteling 
in Nederland was gekomen en schuin tegenover ons woonde en naar mijn weten altijd in 
Wierden is gebleven. Ik speelde met jongens van mijn leeftijd; weet alleen nog één naam: 
Tonnie ten Hopen. In de Grote Maat kropen we door de bosjes op de houtwallen richting 
startbaan V1's nabij Enter. Ik was nog net te jong om opgeroepen te worden voor de 
arbeidsdienst. Mijn sterkste herinnering is aan de Russische krijgsgevangenen die in de 
herberg zaten en 's avonds dansen uitvoerden in de tuin achter de herberg. We ruilden voedsel 
voor speelgoed door de heg. Ontvang mijn hartelijke groeten. Dam Backer’. 

 

Kapelaan Visscher in het Wierdense verzet 

 
 
Kapelaan Visscher toen hij in 1941 naar Wierden kwam. 
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Kapelaan Visscher kwam op 22 augustus 1941 als eerste kapelaan naar Wierden. Hij was 
zeer betrokken bij het verzet en de illegaliteit in Wierden. Pastoor Van Dam hield zich 
voornamelijk bezig met het parochiewerk. Kapelaan Visscher heeft met verschillende 
verzetsmensen in Wierden gewerkt. Onder andere met Jan van Hessen, Jan Kolkman de 
fotograaf, Jan Groote, die later trouwde met Gieny Pagrach en met Jan Zandhuis, die 
regelmatig Engelse piloten onderdak gaf. De zus van Jan, Hannie Zandhuis was koerierster.  
 
Een gedeserteerde Duitse soldaat, Leo Blumkowski, was ondergedoken bij een zwager van 
kapelaan Visscher. De zwager woonde te Beesd in Brabant. Toen het voor de Duitse 
gedeserteerde soldaat te gevaarlijk werd zorgde de kapelaan dat hij in Wierden kwam. Hij 
kon onderduiken bij meester Nieuwboer, op de zolder van de school op het Hoge Hexel. De 
Duitse soldaat Leo werkte regelmatig op de boerderij van Klein Douwel. Hij was ook 
aanwezig op zondag 11 februari 1945 in het huis van meester Nieuwboer toen kapitein 
Lancker werd doodgeschoten.  
 
Voordat Leo Blumkowski op het Hoge Hexel was ondergedoken had hij eerst twee dagen in 
het kolenhok van de pastorie aan de Stationsstraat gezeten. In dezelfde tijd lag er bij de 
kapelaan een Engelse piloot onder het bed. Er was er maar één die hiervan op de hoogte 
was, koster Tichel-Wilm, Willem Niehuis. De kapelaan zei het volgende over Willem: “Hij was 
een vraagbaak voor mij, en hij zweeg als het graf, hem kon je alles in vertrouwen vertellen. 
Maar hij wist alles en was overal van op de hoogte. Hij heeft veel onderduikers gered en in 
huis gehad ”. Pastoor Van Dam en de huishoudsters juffrouw Gerda en Leonie wisten niet 
wat er allemaal op de pastorie gebeurde maar hebben de kapelaan heel goed verzorgd 
tijdens de oorlogsjaren. De pastoor liet de kapelaan helemaal vrij. De kapelaan vertelde ook 
nog dat de pastoor hem altijd op vrijdag het loon uitbetaalde en dan lag er tien gulden op de 
trap naar zijn slaapkamer. 
 
In Wierden werd ook een afdeling van de Nederlandse Arbeids Dienst opgericht. Vanwege de 
bezetting was er niet veel te beleven in de kampen. Vandaar dat er voor deze jongeren door 
parochiële organisaties activiteiten werden georganiseerd, zoals kaartavonden in het Sint. 
Jansgebouw. Kapelaan Visscher was de grote organisator achter dit werk en bemoeide zich 
steeds meer met de jongens van de arbeidsdienst en het illegale werk. Hij werd dan ook al 
gauw beschuldigd van ondermijnende werkzaamheden door het hoofdkwartier van de 
Arbeidsdienst uit Doorn. Hij werd onder andere beschuldigd van het verstrekken van 
beschimmeld brood. Hij had zogenaamd een “slechte invloed” op de jongens van de 
Arbeidsdienst die in Wierden gelegerd waren.  
 
De klachten over de kapelaan kwamen ook Opperarbeidsleider Corman uit Den Haag ter 
ore. Om hem verder te beschermen werd de kapelaan op last van de Aartsbisschop 
overgeplaatst naar de parochie Driebergen – Rijssenburg. De hele Wierdense gemeenschap 
vond het jammer dat hij moest vertrekken vanwege zijn moedige daden in de oorlogsjaren in 
Wierden.  
 

Antoon Visscher werd geboren op 22 november 1916 te Arnhem, tot priester gewijd op 20 
juli 1941 en overleed op 15 februari 1999 te Nijmegen.  
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Antoon Visscher werd benoemd als legeraalmoezenier in 1946 
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Het Zuidbroek en de derde verlegging van 
de Wierdense Aa 
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Deze foto is genomen vanaf de huidige Almelosestraat ter hoogte van de huidige rotonde. De 
fotograaf kijkt richting de oude begraafplaats aan de Appelhofstraat. In het midden de toren 
van de Rooms Katholieke kerk. (foto: archief Historische Kring Wederden). 
 
 
De gemeente Wierden heeft al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw plannen gehad om het 
gebied ten zuiden van de Grote Maat te bebouwen. Dit gebied, bekend als Het Zuidbroek, 
genoot daarnaast de belangstelling van de minister van Verkeer en Waterstaat, die in 1995 
het tracé vaststelde voor het doortrekken van de A35. Al bij het afscheid van burgemeester 
Maaldrink in 1973 werd door de gemeente Wierden “sterk aangedrongen op een versnelde 
aanleg van het gedeelte van de geprojecteerde zuidelijke bandweg”. Deze dubbelbaans 
autosnelweg tussen het huidige eindpunt van de A35 bij Almelo tot aan de spoorlijn Deventer-
Almelo bakent, samen met de aansluiting met de N36, de grenzen van de woonwijk in Het 
Zuidbroek af. Aanleg van de verlenging van de A35 is inmiddels gerealiseerd. De bouw van de 
circa 1.350 woningen in Het Zuidbroek is inmiddels voltooid. 

Centraal in dit landbouwgebied, van noord naar zuid, liggen zogenaamde beekdalgronden. Dit 
beekdal is in het noorden erg breed. De vruchtbare bodem bestaat voornamelijk uit 
beekeerdgrond, zwak lemig zand, afgewisseld met moerassige eerdgronden. De gronden 
rondom de Wierdense Aa, die tot omstreeks 1927 in het verlengde van de Hollander Graven 
lag, droegen al in de negentiende eeuw namen die tot zeer recentelijk nog terug te vinden 
waren op de topografische kaarten. Het betreft de Kerkbouw- en hooilanden, de Kippershoek 
en ten oosten van de Wierdense Aa de Klumpershoek, de Dasselaarshoek en het Wendelgoor 
waarvan de laagte uit veengrond bestaat. Hoewel een deel van het gebied ten oosten van de 
Wierdense Aa tot de gemeente Almelo behoort, nemen we voor de volledigheid ook het gedeelte 
van het gebied mee dat tot de grenscorrectie van 2001 tot de gemeente Wierden behoorde; de 
gemeentegrens liep tot dat moment door het midden van de Wendelgoorse Beek vanaf een 
punt halverwege De Kleine Klumper en Erve Dasselman. Vanaf dit punt liep deze beek richting 
Beverdam om rechtstreeks in De Nieuwe Graven uit te monden. 
 
Vanwege de lage ligging ten opzichte van de omgeving fungeert het Zuidbroek van oudsher als 
verzamelgebied van water uit de omgeving. Water werd aangevoerd uit richtingen ten oosten 
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van de hoge zandrug tussen Wierden en Daarle (Stouwesloot via de Wetering), Vriezenveen 
(rivier de Aa en Hollander Graven) en Almelo (Wendelgoorse beek en De Nieuwe Graven). Ook 
vanuit de Huurne werd water aangevoerd via de Hurener Goot, in de volksmond ook wel “De 
Götte” genoemd. Al dit water verzamelde zich in het Wendelgoor ter hoogte van het gemaal, 
waardoor het Zuidbroek bij een te grote aanvoer (beter gezegd: onvoldoende afvoer) van water, 
net als het Noordbroek ten noorden van de weg Wierden-Almelo, regelmatig onder water liep. 
“Broek” staat trouwens voor “laaggelegen stuk land dat ’s winters geregeld onder water staat”. 
Opvallend is nog het feit dat de naam “Zuidbroek”, in tegenstelling tot de naam “Noordbroek”, 
niet op de gangbare topografische kaarten stond en staat vermeld. 

Door deze overstromingen stond het gebied ten oosten van Wierden dan ook als 
“moerasachtig” te boek en kon men bij strenge winters van Almelo via Wierden naar Rijssen 
en van Goor langs Enter naar Almelo schaatsen zonder noemenswaardige obstakels tegen te 
komen; het was één onafzienbare ijsvlakte! Tot aan de Middeleeuwen was Almelo vanuit 
Wierden alleen bereikbaar met behulp van een veerbootje. In 1405 werd een overeenkomst 
gesloten inzake de aanleg van een dijk tussen Almelo en Wierden. De bekende streekhistoricus 
G.J. ter Kuile schreef eeuwen later dat Wierden zijn enige belangrijkheid ontleende aan het 
feit, dat van daar uit een dijk of zandweg (de weg werd pas in 1819 verhard) naar Almelo 
leidde, aan weerszijden door ondoorwaadbare moerassige streken begrensd! Zijn collega Snuif 
spreekt zelfs van “het watergat bij Wierden”. 

Cornelis Pronk, een achttiende eeuwse topografische tekenaar, zou omstreeks 1732 
geschreven hebben: “Wierden een dorp in Overissel gelegen, een uur van Almeloo. Ter zijde van 
het dorp is veel laagland, dat bij vochtig weer meest onder water ligt. Op die verdronkene velden 
werd veel snoek gevangen, dat op dese manier gaat: den visser gaat over het onderstaande 
land, hebbende bij sig een van onder wijde korf van tienen gevlogten, daar hij jacht mede door 
’t water gaande, den snoek alsoo bestolpt of die korf over hem heen set; en van boven open 
sijnde, dan soo levendig uyt den korf haalt, gelijk ikzelf in den jaare 1675 heb helpen doen en 
ook verschijde gevangen”. 

In de dijk tussen Almelo en Wierden bevonden zich volgens Kokhuis zes lange bruggen die 
nodig waren voor de waterbeheersing. Hoewel de grondeigenaren in de negentiende eeuw over 
het algemeen blij waren met de jaarlijkse (winterse) overstromingen die er voor zorgden dat er 
een vruchtbaar laagje slib op de percelen achterbleef, waren zomervloeden gevreesd aangezien 
zij een bedreiging vormden voor vee en de hooioogsten. 

 
Om het waterprobleem in het stroomgebied van de Regge in kaart te brengen werd, mede op 
aandringen van landbouwers en grondeigenaren, door Gedeputeerde Staten (GS) aan 
luitenant Th. J. Stieltjes opdracht gegeven om rapport uit te brengen over de situatie, hetgeen 
in 1872 gebeurde. Hoewel dit rapport, met daarin onder andere plannen tot verbetering van 
de waterafvoer, een dankbaar studieobject was voor de autoriteiten zouden er nog vele kubieke 
meters water door de Wierdense Aa stromen voordat er ook daadwerkelijk iets zou gaan 
gebeuren. Het werk van een door GS ingestelde “commissie van wijze mannen” (met daarin 
onder andere notaris Jan Poulie uit Wierden) vorderde uiterst traag. Het leidde zelfs tot een 
actie onder de Twentse bevolking waarbij alleen al in Wierden 300 handtekeningen werden 
geplaatst op het zogenaamde “adres Stork”. Het doel was “om nu eindelijk eens met resultaten 
voor den dag te komen”. De maat was vol omdat Gedeputeerde Staten opnieuw had 
aangetoond de waterproblematiek in Twente niet echt serieus te nemen. In 1868 had zich 
namelijk een soortgelijke situatie voorgedaan toen inwoners van Twente zich tot “Zijne 
Majesteit den Koning” richten met het verzoek om bespoediging van de plannen tot verbetering 
van de Regge. Het moest zover komen ondanks het feit dat concrete plannen omtrent de 
verbetering van de waterstaatkundige toestand van de provincie Overijssel (opgesteld door de 
luitenants der Artillerie W. Staring en T.J. Stieltjes, notabene in opdracht van GS) al sinds 
1848 klaar lagen! 

Het “adres Stork” maakte blijkbaar toch enige indruk, want op 20 januari 1884 werd het 
Waterschap De Regge formeel opgericht. Dit waterschap stelde zich ten doel “den stand en 
den loop van het water binnen den omvang van het Waterschap te verbeteren en te regelen”. 
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Concrete resultaten zouden echter nog “even” uitblijven en vooruitlopend op daadwerkelijke 
actie namen B&W van Wierden op 25 juni 1886 het besluit om “de waterleiding langs het erve 
Beverdam te Ypelo in de richting van de Regge te doen in orde maken”. Het daadwerkelijke 
aanpassen van de dwarsprofielen (verdieping) door het waterschap en het uitvoeren van 
afsnijdingen van de diverse waterlopen kreeg pas vanaf 1894 zijn beslag.  

Deze maatregelen hadden echter wel een gewenst effect. Uit metingen van het waterschap bij 
de brug bij ’t Exo blijkt dat in 1901 zelfs bij lagere waterstanden een duidelijk grotere 
hoeveelheid water (7 m³ per seconde) werd afgevoerd dan in 1895. Ook de realisatie van de 
Veeneleiding (voormalige Stouwesloot) in 1903, het aansluiten van zowel het Wierdense als 
het Almelose Noordbroek op deze Veeneleiding middels een duiker onder de spoordijk (ter 
hoogte van het recyclingbedrijf SITA) omstreeks 1907 en het aansluiten van de Hollander 
Graven op de Veeneleiding verkleinde het “waterprobleem rond Almelo” hoewel Wierden niet 
verschoont zou blijven van nieuwe overstromingen. 

 

Voorzijde (zuidkant) van “Beverdam over ’t water”. Het rechtergedeelte van de woning (met 
pannendak) is in 1931 aangebouwd. In februari 1999 werd het inmiddels vervallen huis met 
de grond gelijk gemaakt. (archief Historische Kring Wederden). 

Een groep van zo’n honderd Wierdenaren stelde in 1910 dan ook voor om een nieuw kanaal 
vanuit de Stouwe langs de Eerste Lageveldsweg via de Piksen naar Hancate te graven. Toen 
echter een nog grotere groep inwoners uit Ypelo en omgeving protesteerde tegen de hoge 
kosten van een dergelijk kanaal (bijna 350.000 euro!) besliste het hoofdbestuur van het 
waterschap negatief op het graven van een dergelijk afwateringskanaal. Tot ver in de twintigste 
eeuw stond het gebied ten zuidoosten van Wierden diverse malen onder water. Bekend zijn de 
overstromingen van 1926 en 1946. Pas met de realisatie van de ruilverkaveling en de aanleg 
van een gemaal (omstreeks 1966/1967) bij het punt waar de Wierdense Aa en De Nieuwe 
Graven overgaan in de Eksosche Aa, behoren overstromingen van het Zuidbroek definitief tot 
het verleden. Hoewel het gevaar voor overstromingen altijd zal blijven bestaan. Dat bleek nog 
in juli 1980 toen twee van de drie pijpen die de Nieuwe Graven onder het Twentekanaal 
doorleiden, verstopt bleken te zijn waardoor een gebied ten oosten van het Twentekaneel onder 
water kwam te staan; zelfs het terrein van de kinderboerderij in Almelo stond onder water. Na 
het ontstoppen van de Nieuwe Graven werd de kans op een nieuwe verstopping verkleind door 
de bouw van een automatische kroosvanger. Het peil van de Wierdense Aa wordt tegenwoordig 
op 7,50 meter +NAP gehouden. De grondwaterstanden in het gebied zijn heden ten dage 
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onnatuurlijk laag vanwege de langdurige invloed van de drinkwaterwinning van Vitens 
(voorheen Waterleiding Maatschappij Overijssel - WMO) ten westen van Wierden en de 
bemaling van het gebied door het waterschap. 

 
In Wierden wordt al sinds 1893 grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening 
opgepompt. Uitbreidingen van het waterwinterrein zijn in 1933 (Hooge Hexel), 1968 (langs 
spoorlijn Deventer-Almelo) en 1978 (langs spoorlijn Zwolle-Almelo) gerealiseerd. Op deze kaart 
uit 1983 zijn de gevolgen van de waterwinning in Wierden weergegeven. In het Zuidbroek 
bedragen de verlagingen van de grondwaterstand maximaal een meter bij een winning van 8,5 
miljoen m3 water per jaar. De met “S” aangeduide plaatsen geven de posities van zogenaamde 
Stiboka buizen van de Stichting voor Bodemkartering weer. De Stiboka is inmiddels (2000) 
opgegaan in Alterra (Wageningen). (Cogrowa Utrecht via fam. Vunderink). 
 

 

Het gemaal had vooral een functie om inundatie van het beekdal van de Wierdense Aa te 
voorkomen want het gebied kon veel water bergen. Tussen de dijk van de Eksosche Aa en het 
laagste punt van het Zuidbroek zit een hoogteverschil van ongeveer één meter. Voordat er 
woningen gebouwd werden is het Zuidbroek, net als de Grote Maat destijds, opgehoogd met 
grote hoeveelheden zand. De Grote Maat is in de jaren veertig opgehoogd met zand dat 
afkomstig was van de Enterweg nabij Langkamp en uit de buurt van Erve t’ Hesselink. Het 
zand werd per smalspoor langs de dijk van de Wierdense Aa vervoerd. Het eindpunt van deze 
lijn lag ter hoogte van de westelijke inrit van de huidige Grote Maatweg. Het benodigde zand 
voor het Zuidbroek is ten zuiden van de bebouwing afgegraven zodat aldaar een waterbuffer 
(retentiegebied) is ontstaan. De kern van het gebied heeft voor het grootste gedeelte een open 
karakter omdat de van oudsher aanwezige houtwallen grotendeels zijn verdwenen en 
vervangen zijn door weg- en erfbeplantingen. Het grootste deel van de nog aanwezige 
houtwallen langs bijvoorbeeld de Klumpershoekweg dateert van na de laatste ruilverkaveling. 
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Brug over de Exose Aa bij erve Barfde aan de Ypeloweg. 

 

Met de realisatie van een nieuwe woonwijk is het uiterlijk van het Zuidbroek na ruim veertig 
jaar opnieuw ingrijpend veranderen. De eerste tekenen waren in 2005 de vele gekapte bomen, 
diverse bedrijfssluitingen, de afbraak van karakteristieke panden en de (gedwongen) 
verhuizingen naar elders. De laatste grote reorganisatie van het gebied vond in de jaren zestig 
van de vorige eeuw plaats onder de naam “ruilverkaveling”. Naast de eerder genoemde 
verlegging van de Wierdense Aa en de bouw van een watergemaal werd destijds een aanzienlijk 
aantal sloten gedempt, waardoor kleinere stukken grond konden worden samengevoegd tot 
grotere weilanden. Op luchtfoto’s van de Topografische Dienst Kadaster van respectievelijk 
1963 en 1973 zijn de verschillen zeer goed zichtbaar. Tevens veranderde de wegenstructuur 
van het Zuidbroek, werd er bij Barfde een nieuwe (brede) brug over de Eksosche Aa gelegd ter 
vervanging van de oude (smalle) brug onder het gelijktijdige rechttrekken van de Ypeloweg. 
Ook verdwenen de bomen langs de Rijssensestraat vanwege de verbreding van de doorgaande 
weg en de gelijktijdige aanleg van een weg voor het langzame verkeer. Daarnaast werd 
gedurende deze periode de huidige Grote Maat en een groot gedeelte van het Wierdense 
Noordbroek (Plan Oost) volgebouwd met woningen. Bron: C. Hoogendijk 

 
 
 
 
 
 
 
 



177 
 

Frans Hülsbeck 
 
 

 

Frans Hülsbeck aan het werk in zijn atelier 

Frans Hülsbeck is geboren in Eggerode (Duitsland) op 25 januari 1897. Na de Eerste 
Wereldoorlog vestigde hij zich in Nederland en woonde aan de Stamanstraat 7 in Wierden. Hij 
ging naar de kunstacademie, de Kunstgewerbeschule, in Dortmund. Hij was een kunstenaar 
maar wist dat hij daar in die tijd zijn geld niet mee kon verdienen. Hij ging hout bewerken in 
de breedste zin van het woord. Van betimmeringen tot religieuze voorwerpen, beelden en 
kruizen, maar ook kerkmeubelen en schoolmeubelen. In zijn woning aan de Stamanstraat zit 
een door hem gemaakte Sint Christoffel, in een nis aan de voorkant van het huis. Ook in de 
woning zijn nog betimmeringen aanwezig die hij heeft gemaakt. 

Achter zijn woning had hij een kleine meubelfabriek. Geleidelijk wist hij naast het timmeren 
zijn creatieve vermogens te ontwikkelen als kunstenaar. In vierentwintig kerken en kapellen 
in Nederland bevindt zich werk van zijn handen. Deze bestaan onder andere uit koorbanken, 
communiebanken, altaren en diverse beelden. Ook voor de kerk van Sint Jan de Doper in 
Wierden maakte hij veel. Op 4 december gaf hij aan de kerk het kruis waarop Christus Koning 
staat afgebeeld en wat jarenlang voor in de kerk heeft gehangen. Eind 1954 maakte hij een 
groot altaarkruis en in het zelfde jaar kreeg de kerk een door hemzelf gekapte Piëta. Dat stelde 
Maria met de gestorven Jezus op schoot voor en is achter in de kerk. Hij heeft verder nog het 
knielbankje voor de huwelijken gemaakt en de lijsten om de veertien kruiswegstaties zijn 
eveneens van zijn hand. Op het priesterkoor staan de Credenstafel (diensttafel) en de 
zitbanken voor pastoor en lectoren, door hem ontworpen en gemaakt. Tevens maakte hij een 
bidstoel en de zitbanken voor de misdienaars en een kapstok. 
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Op 1 maart 1958 is hij op 61-jarige leeftijd overleden en begraven op het rk kerkhof naast de 
kerk. Met hem ging een groot, doch eenvoudig kunstenaar heen. Bron: Katholiek Wierden 
door de eeuwen heen door Johan Marsman. 

 

Een herinnering aan familie De Haas 

 

 
Op 4 mei heeft een gedenkwaardige onthulling plaatsgevonden van een plaquette op de poort 
van het adres Stationsstraat 29 te Wierden. Dit pand werd gedurende het eerste deel van de 
Tweede Wereldoorlog bewoond door het joodse echtpaar Simon Bertus en Helana (Leni) de 
Haas en hun dochter Carola. 

In 1936 gaf Simon de Haas opdracht om dit pand te bouwen en in 1937 betrokken hij en zijn 
Leni het huis. Hun dochter Carola werd hier in 1938 geboren. Simon de Haas had in Wierden 
een fabriek in olie en vetten, genaamd De Kroon, het latere Kroon Oil BV. 

In 1942 moest het gezin onderduiken vanwege het steeds groter wordende gevaar van 
deporatie. Carola kwam terecht bij de familie Van den Boom in Bergen op Zoom. Simon en 
Leni de Haas doken onder bij de familie Franssen in Borne, een medewerker van De Kroon. 

Op het onderduikadres in Borne werden Simon en Leni verraden. Ze werden op 9 januari 
1942 gearresteerd en overgebracht naar kamp Westerbork om vervolgens te worden 
gedeporteerd naar het concentratiekamp Auschwitz. Hier werd Simon op 11 februari 1944 
vermoord en Leni op 28 december 1944. Dochter Carola overleefde de oorlog. 
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De plaquette is op 4 mei om 15.00 uur onthuld door burgemeester Robben in aanwezigheid 
van Yaron en Efrat Mishori en hun partners uit Israel. Yaron en Efrat zijn de kinderen van 
Carola Mishori de Haas en de kleinkinderen van Simon en Leni de Haas. 

 
 
Wierdense kerkenraadszaken 1715 en 
1728 
 

 
Over het algemeen zijn kerkenraadszaken geheim. Toch is het soms interessant er wat van 
gewaar te worden. En af en toe gebeurt dat ook. Maar dan moet er zich wel wat bijzonders 
voorgedaan hebben, wat twee maal het geval was in de tijd dat Jan Egberts Dasselman vanaf 
16 augustus 1691 tot 1730 ouderling was in de hervormde kerk te Wierden. Het rumoer in de 
kerk van toen betrof hem niet persoonlijk, maar toch heeft Jan Egberts in een toen lopend 
kerkelijk rechtsproces wel als getuige zijn stem moeten laten horen. En die (schriftelijke) 
getuigenverklaring is bewaard gebleven en nu nog te vinden in het Rijksarchief te Zwolle. 

Het gebruik van de deftige “heeren- en damesbancke” in de kerk 
De bedoelde twee zaken speelden respectievelijk in 1715 en 1728, met een nasleep tot in 1738. 
Het ging in beide gevallen over het gebruik van de “heeren- en damesbancke” in de kerk te 
Wierden. Die bank behoorde aan de Graaf van Almelo. Deze Heer van Almelo bezat namelijk 
lange tijd bepaalde rechten in kerkelijk Wierden. Zo had hij toen behalve de eigendom van een 
speciale herenbank ook het recht in voorkomende gevallen een nieuwe predikant voor Wierden 
te beroepen. Vroeger had zijn voorgeslacht  gelden ter beschikking gesteld voor de kerkbouw 
en het levensonderhoud der kerkelijke functionarissen in Wierden. 
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De toren van de hervormde kerk te Wierden getekend door Jan Jans. 

De bewoners van Huize Almelo hadden behalve in de kerk te Wierden ook een speciaal 
gestoelte in de kerk te Almelo. Die kerk was voor hen veel dichterbij, zodat zij wel bijna nooit 
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gebruik zullen hebben gemaakt van hun “bancke” in Wierden, tenzij dan een enkele keer bij 
het afscheid van een uit Wierden vertrekkende predikant of de intrede van een nieuwe 
dominee. Zo zal het voorname graaflijk gestoelte in Wierden, staande tegen de muur van het 
koor der kerk, wel grotendeels leeg zijn gebleven. Wel zaten daarin de schout en zijn vrouw, 
de scholtinne, van Wierden, min of meer namens de Heer van Almelo. 

Groot rumoer in de kerk in 1715. Aan het begin van een dienst in 1715 ontstond groot 
rumoer in de kerk toen Sophia Meijers uit Wierden (van het erve De Meijer) “stoutelijck” de 
vrijmoedigheid nam zo maar in de bij het graaflijk gestoelte behorende “vrouwenbancke” 
plaats te nemen, naast de scholtinne van Wierden. De scholtinne was vrouw Hesselinck 
(Hesseling) (Maria Wolter Smith, kwartiernummer 293, de latere oud-overgrootmoeder van 
Roelof Dasselaar en de andere Dasselaars van ’t Waanders op ’t Hexel.  

Ten aanhoren van de gemeente ontstond tussen beide vrouwen een heftige woordenwisseling. 
Vrouw Hesselinck riep dat alleen zij zich de rechtmatige vertegenwoordigster van de Heer van 
Almelo mocht noemen en dat zij samen met haar man,  Jan Hesselinck, de door de graaf 
aangestelde schout van Wierden, toestemming had de dienst in de “heerenbancke” bij te 
wonen. Het werd een hooglopende ruzie. Harde woorden over en weer. Iedereen in de kerk kon 
het horen. Sophia liet zich “er niet uitstoten” en er werden veel “buitenissigheden en foliën” 
(gekke woorden) tussen de dames gewisseld. Naderhand werd de strijd aldus beslist, dat 
schout Jan Hesselinck voor de volgende zondag een schriftelijk bewijs van de Heer van Almelo 
verkreeg, dat alleen hij en zijn echtgenote het recht hadden van de gravenbank gebruik te 
maken. Daarop bleef de dienst voorlopig ongestoord. In de kerkenraad en in de gemeente zal 
er echter nog lang daarna over gesproken zijn. Bron: Cees Hoogendijk 

 

Het interieur van de hervormde kerk in 1926. De foto is genomen vanuit het noordelijke schip 
en laat de preekstoel tegen de zuidelijke muur zien en het Naber-orgel  tegen de torenmuur. 
Links van de preekstoel de deur naar het togahuisje. Let op de grote kachels met pijpen door 
de hele kerk!  In 1918 is er elektrisch licht aangelegd. 
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Nog een geruchtmakende zaak. Deze zaak vond dertien jaar later, in 1728, plaats, toen er 
weer een affaire over het gebruik van het gestoelte in de kerk ontstond. 
Op 3 januari 1728 had de familie Van Langen de haar in de kerk toebehorende familiebank 
laten afsluiten met een slot en latten. Het was toen zo, dat die bank al gedurende vele jaren 
door sommige andere gemeenteleden gebruikt werd. 
De volgende zondag, 4 januari 1728, had Gerhardus Brouwer het “onderstaan gedurende de 
kerkdienst de afgesloten bancke in ’t aensien der gemeente los te breken, zodat iemand anders 
op die bancke presentie kwam maken”. Dit betekende een groot spektakel in de kerk en 
daarover is toen en nog lang daarna veel te doen geweest. De kerkenraad zond een verontruste 
brief naar de Graaf van Almelo. 

Een rechtszaak met Jan Egberts Dasselman als getuige. De familie Van Langen maakte er 
zelfs een rechtszaak van, die zich lang heeft voortgesleept. In het archief van de Drostambt 
Twente uit de jaren 1728-1738 (nu aanwezig in het Rijksarchief te Zwolle) is een lijvig dossier 
van 680 bladzijden bewaard gebleven, waarin deze zaak uitvoerig wordt behandeld. Er 
kwamen vier advocaten uit Twente aan te pas. 
Eén van de zes getuigen die voor de rechtbank verklaringen hebben afgelegd was Jan Egberts 
Dasselman. Hij geeft daarin een heel duidelijk commentaar voor wat betreft de achtergronden 
van de zaak, waarbij hij de nadruk legt op de van ouds bestaande rechten van de familie Van 
Langen. Men krijgt de indruk dat hij met een zekere waardigheid en zelfbewustheid goed thuis 
was in de kerkelijke historie van Wierden. Hij was toen dan ook al meer dan dertig jaar 
ouderling van die kerk. 

Genoemde familie Van Langen heeft uiteindelijk – in 1738 – de zaak verloren. 

Het kerkgebouw waarin zich deze strijd om het gestoelte afspeelde heeft nog dienst gedaan tot 
1824. Toen is de oude kerk vervangen door een nieuw kerkgebouw, dat op zijn beurt in 1842 
verbouwd werd, om in 1927 vervangen te worden door de nu nog bestaande kerk. 

 
2018, hervormde kerk 
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De Wierdense revue 

 
  
 
Toen eind jaren veertig de kruisvereniging ‘het Groene Kruis’ in Wierden financiële steun kon 
gebruiken, bedacht men een soort bonte avond, waarvan de gelden ten goede zouden komen 
van deze vereniging. Mensen uit verschillende sportverenigingen werd gevraagd daaraan 
medewerking te verlenen. Uit de gymnastiek- en korfbalvereniging kwamen de balletmeisjes 
en amateurspelers Gerhard Höften, Joke Wanschers-Eshuis, Greeth Wassink-Rutgers en 
regisseur Gerrit Nekkers. De muzikale begeleiding werd verzorgd door het orkest van Albert 
Eshuis. De toneelspelers besloten de avond in de vorm van een revue te gieten, met 
afwisselend ballet, zang, sketches, liedjes en Twentse conferences, in hoofdzaak geschreven 
door Dika (Joke Wanschers) en Graads (Gerard Höften) 
 
Vanaf de allereerste revue, getiteld ‘De Zon in je Hart’, bleek de belangstelling van het publiek 
overweldigend, met als resultaat bomvolle zalen bij café Niezink en een mooie opbrengst voor 
‘het Groene Kruis’.  Sindsdien kregen de opeenvolgende revues een Twentse titel, zoals in 
1952 “Loat pleern wiej goat emigreern”, gevolgd door “Neet dat benöwde”, dat in 1953-54 
vijftienduizend gulden opleverde, die voor een belangrijk deel aan ‘het Groene Kruis’ en 
Stichting Zwembad ‘Het Wendelgoor’ in Wierden geschonken werden. Zo werden in de loop 
der jaren duizenden guldens bijeen gespeeld voor allerlei nuttige instellingen. 
 
Het succes van de revue bleef ook buiten de regio niet ongemerkt, mede door veel publiciteit. 
Dag- en regiobladen prezen: “de prestaties van de Wierdense artiesten – waaronder werkelijk 
natuurtalenten schuilen – en die effectvolle arrangementen op de Bühne brengen.” 
Programma’s vol boerenhumor over het leven van alledag, maar ook over actuele zaken in 
mooi, onvervalst Twents. Succesavonden vol vreugde en onbedaarlijk lachen……. en nooit 
kwetsend! Men werd gevraagd voor optredens in het Almelose Groenendal en later in het 
Theaterhotel, in Zenderen, Zwolle, Nijverdal, Enschede, Apeldoorn en Groningen. En door de 
vele Twentse Clubs in o.a. Utrecht en Den Haag. Na verloop van tijd werd besloten zonder 
ballet en orkest verder te gaan, dus alleen met de hoofdrolspelers, begeleid op piano door 
Marion Paauwe. Toen Moo, Greeth Wassink, zich door verhuizing moest terugtrekken, werd 
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haar plaats ingenomen door Miep Sanderman. Het trio Graads, Dika en Moo werd in 1953 
uitgebreid met Hendrik van ’t Rikkepöalke (Albert Paauwe) en men werd een begrip in geheel 
noord-, oost en midden-Nederland. Duizenden mensen stonden soms urenlang in de rij om 
kaartjes te bemachtigen voor een avond uitbundig amusement. 
 
Bijna jaarlijks bracht het gezelschap een nieuwe revue op de planken. Een greep uit de diverse 
titels: “Noew brek mie ’n kloomp”, “Woer mut dat hen?”, “Kats op ’t rabat”, “Trammelant op de 
kökkn” en “Teuterieje”. Radio en tv raakten geïnteresseerd. In 1955 werden ze gevraagd voor 
de VARA-Streekuitzending, in 1975 in het programma van Mies Bouwman en in uitzendingen 
van Radio en TV-Oost. In 1978 kwam de eerste grammofoonplaat uit, gevolgd door nog 10 
LP’s en een aantal CD’s. 
 

In 1991 werd het 40-jarig bestaan van de revue gevierd. Dika kreeg toen een koninklijke 
onderscheiding uitgereikt. In 2001 werd in de Wierdense Muziekkoepel een sculptuur onthuld 
met de beeltenis van Graads, Dika, Moo en Hennik, ontworpen door Jan Aanstoot. Door hun 
optredens werd het dorp Wierden met recht op de kaart gezet en werd een bijdrage geleverd 
aan het in stand houden van de ‘Moodersproake’. De Wierdense Revue, het merkwaardigste 
fenomeen dat ooit in de Twentse theaters en die van oost- en midden-Nederland. Nog 60 jaar 
na de oprichtingsdatum, vraagt menigeen zich af wat  toch de succesformule was van dit 
revuegezelschap. Bron: J. van Wulfften Palthe – Stulen. 

 
 

Boazbank wordt NMB, 1968 

 
 
De BOAZ bank aan de Rijssensestraat 22 

De Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank “BOAZ” telde in 1968 654 leden. Die besloten op 
een ledenvergadering op 23 januari 1968 met overgrote meerderheid van stemmen hun 
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zelfstandigheid prijs te geven. De bank zal overeenkomstig het voorstel van het bestuur en 
directie worden overgenomen door de Nederlandse Middenstands Bank. 

Dit besluit is genomen op een druk bezochte bijeenkomst in het Anker. De laatste jaren is al 
een flink aantal BOAZ banken geliquideerd en overgenomen door de Nederlandse 
Middenstandsbank welke nu, januari 1968, 230 vestigingen in Nederland heeft.  Behalve in 
Wierden waren er nog enkele BOAZ banken in Utrecht en Friesland. 

De beslissing in Wierden moest in twee vergaderingen worden genomen. In de eerste 
vergadering waren slechts 76 leden aanwezig. In de tweede bijeenkomst was ruim twee-derde 
van de vereiste aanwezigen gekomen om het opheffingsbesluit te kunnen nemen. 

De BOAZ Bank te Wierden, opgericht in 1919, heeft zich de laatste jaren ontwikkelt tot het 
grootste bankbedrijf ter plaatse. De leden hebben voor ruim 10 miljoen gulden aan 
spaargelden, deposito’s en in rekening-courant ingelegd. 

Natuurlijk kwamen de opposanten tegen het bestuursvoorstel het meest aan het woord. 
Daarbij werd vooral gepleit voor aansluiting bij de Coöperatieve Raiffeisenbank. De diverse 
vragen en opmerkingen werden beantwoord door de directeur Noltus, terwijl hij een beroep 
op de leden deed het bestuursvoorstel te aanvaarden. Uitgebreid werd het verloop van de 
onderhandelingen uit de doeken gedaan zowel met de Nederlandse Middenstandsbank als 
met de Coöperatieve Raiffeissenbank, waarbij de NMB de beste perspectieven bood. Het bedrijf 
gaat met alle passiva en activa over naar de NMB en voor het personeel zal het geen nadelige 
gevolgen hebben. 

De stemming vond plaats  ten overstaan van notaris Potjes en leverde de volgende uitslag op: 
283 stemmen voor, 28 tegen en 1 blanco. Vervolgens werd met algemene stemmen besloten 
dat de liquidatie-uitkering tweehonderd gulden per lid zal gaan bedragen en zal worden 
uitgekeerd in maart. 

De districtsvoorzitter van de NMB, Van Wijngaarden, bracht de aanwezigen dank uit voor het 
vertrouwen.  De NMB hoopt en vertrouwt dat iedereen zich ook in de toekomst bij haar thuis 
zal voelen en deed de toezegging aan de leden dat de NMB de Wierdense gemeenschap naar 
beste vermogen zal weten te dienen. 

Anno 2018 weten we dat inmiddels alle genoemde banken geen vestiging meer hebben in 
Wierden. Alleen de Regiobank heeft een vestiging in Wierden waar je voor alle bankzaken 
terecht kunt. 
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Het pand van de BOAZ bank tijdens de afbraak. 

 

Fries bataljon in Wierden  

 
Rinse Boersma was in Wierden tijdens de mobilisatie in 1939-1940. Hij maakte deel uit van 
het Fries bataljon, (Johan Willem Friso Bataljon) dat was gelegerd in Hotel De Zwaan. 
Hij is in oorlogstijd (1942) getrouwd met Riek Koers van de Hexelseweg, na het overlijden van 
zijn moeder. Ze woonden hun hele leven aan de Alde Diek tussen Rohel en Kootstertille. De 
erehaag wordt gevormd door de koks van het bataljon. Zij houden grote pollepels in de hand. 
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Tot de jaren zeventig van de vorige eeuw bestond er weinig belangstelling voor onderzoek naar 
het Nederlandse militair verleden. In enkele bekende algemene overzichtswerken kwamen 
militaire zaken terloops ter sprake en als dat gebeurde werden ze ondergeschikt gemaakt aan 
politiek-staatkundige ontwikkelingen. De weinige personen die zich exclusief met de 
Nederlandse militaire geschiedenis bezighielden waren oud-militairen die verhandelingen 
schreven over technische zaken, tactiek en historische veldslagen. Sinds de laatste decennia 
van de vorige eeuw is hier verandering in gekomen. Het Friesland bataljon bestond uit 850 
militairen die in 1945 naar Nederlands-Indië werden uitgezonden. Het bataljon werd 
samengesteld uit leden van het voormalige Friese verzet en vrijwel direct ingezet voor de oorlog 
in Nederlands-Indië. Het Regiment Infanterie Johan Willem Friso (RI JWF) is 
een Nederlands infanterie regiment en tevens het oudste infanterieregiment van het CLAS. 
Het regiment is genoemd naar de Friese stadhouder en militair Johan Willem Friso van 
Nassau-Dietz (1687-1711). Het regiment ontstond in de jaren vijftig van de vorige eeuw, bij de 
grote naoorlogse reorganisatie van de vroegere Koninklijke Landmacht. Het "Regiment 
Rennenberg", waarvan het Regiment Infanterie Johan Willem Friso afstamt, werd opgericht 
op 30 augustus 1577 door de toenmalige stadhouder van Friesland, Groningen, Drenthe 
en Overijssel, George van Lalaing. Tijdens de Duitse aanval op Nederland in 1940 waren 
bataljons van de diverse regimenten (1, 9, 12, 20, 25, 33, 36 en 44 RI) in diverse delen van 
Nederland ingezet, ook in Wierden. Een aantal bataljons nam deel aan hevige gevechten. 
Uit het Friese verzet ontstond in 1945 het bataljon Friesland, dat na de oorlog tot het 9e 
Regiment Infanterie ging behoren. In 1946 werden bataljons oorlogsvrijwilligers ingedeeld bij 
1 en 9 RI en uitgezonden naar Nederlands-Indië waar zij werden ingezet bij de Politionele 
acties. In 1950 vond opnieuw een reorganisatie plaats van de vroegere Koninklijke 
Landmacht: op 1 juli 1950 werden 1 en 9 RI samengevoegd en hernoemd tot Regiment 
Infanterie Johan Willem Friso. Op 8 oktober 1951 kreeg het regiment een nieuw vaandel alle 
krijgsverrichtingen van de voorgangers van het regiment tijdens de Belgische Opstand daarop 
vermeld. De verrichtingen tijdens de Politionele acties werden in 1977 met een aparte strook 
(cravate) met de tekst. Java en Sumatra 1946-1949" aan het vaandel toegevoegd. 
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De koks treden aan voor de erehaag. Zij lopen van Hotel De Zwaan, te zien op de achtergrond, 
naar het gemeentehuis aan het van de Bergplein.  Leny Korf – Wierda vertelde dat de leden 
van het Friese bataljon op de foto op weg waren naar het gemeentehuis. Ze vormden een 
erehaag vanwege het huwelijk van Wietse de Vries en Fenny Egberts. De twee foto’s komen 
uit haar collectie en op beide foto’s  is haar vader, Klaas Wierda, te zien.  De koks lopen van 
hotel De Zwaan (op de achtergrond) naar het gemeentehuis aan het Van de Bergplein. Wierda 
en De Vries zijn in Wierden blijven wonen. Wietse de Vries was in Wierden tijdens de 
mobilisatie in 1939-1949. Op de trouwakte staat de datum: 2 december 1939. 

 

 Er moet meer zout in het zand 

Een artikel uit de krant van 29 december 1967.  

Het was de afgelopen week glad in Wierden door hevige sneeuwval. Dat  ontregelt nog steeds 
het verkeer niet alleen in onze woonplaats maar in het hele land. In 1967 was dit ook het geval 
gezien bijgaande informatie uit de krant van 29 december 1967.  

Het was glad in Wierden vorige week. Over de binnenstraten glibberden de raadsleden naar 
het gemeentehuis  Geen wonder dat deze kwestie tijdens de raadsvergadering aan de orde 
kwam. Raadslid J. Buitenweg merkte op dat er te weinig zout in het strooizand werd gedaan. 
Het strooien hielp niets, de gladheid bleef! De burgemeester diende hem van repliek  want dit 
onderwerp was buiten de orde van de gemeenteraadsagenda. Er zou worden gesproken over 
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het agendapunt betreffende de aanschaf van een graafmachine. Niettemin werd de gladheid 
en de strijd die het Wierdense gemeentepersoneel kennelijk met weinig succes daartegen voert 
uitvoerig besproken. 

 

 
Vooroorlogse methode van sneeuw schuiven. 
 
 
We moeten van het gemeentepersoneel niet het onmogelijke verwachten vond de voorzitter. 
Bij mij achter het huis ligt een hoop strooizand en die is tijdens deze paar winterdagen al voor 
de helft opgebruikt.  Het antwoord van J. Buitenweg was dat er meer zout in het zand moet. 
De voorzitter zegt dat ze van hem het zandstrooien best een keer mogen laten omdat het toch 
niet helpt. Het raadslid H.H. Otten had ontdekt dat de provinciale wegen wel goed begaanbaar 
waren. In Goor was er ook geen sprake van gladheid. Hier in Wierden kun je bijna nergens 
lopen of rijden. Kan de gemeente niet bewerkstelligen dat de provincie ook op de doorgaande 
wegen strooit? De voorzitter antwoord dat dat wel gevraagd kan worden, maar de gemeente 
Wierden beschikt over een groot buitengebied en kennelijk doet de provincie meer zout in het 
zand. 

De wethouder  J.G. Nollen antwoord dat er vandaag met drie strooiers tot vijf uur is gestrooid. 
Vergeet niet dat we hier 240 kilometer aan harde wegen hebben. Het gemeentepersoneel is, 
op een paar moeilijk te bereiken weggetjes, overal geweest. 
Raadslid J. Fokkert voegt er nog aan toe: laat men ’s nachts doorwerken! De voorzitter 
antwoord hierop dat ook het gemeentepersoneel recht heeft op vrije tijd en nachtrust. Fokkert 
antwoordt hierop: er dient ook op zondag te worden gestrooid vooral voor de mensen die naar 
de kerk gaan. Vanmorgen om negen uur hebben een zestal auto’s bij de spoorwegovergang in 
de Klokkendijk drie kwartier geprobeerd er over te komen wat niet gelukt is. Kan er niet 
iemand aangesteld worden die daar bij gladheid zand en zout strooit? De voorzitter antwoord 
dat ze zelf maar bij een boer in de buurt  gaan vragen of er gestrooid kan worden. Laat ze er 
anders desnoods maar mest op gooien. H.J. Geels voegt toe dat ook de Ypeloweg en Enterweg 
onbegaanbaar waren. Er moet meer zout in het zand. Ook wethouder Bloemendaal zegt dat 
er meer zout in het zand moet, maar de ijzel komt altijd onverwacht en men kan niet overal 
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tegelijk strooien. De voorzitter antwoordt dat diegene die de leiding heeft bij het 
gemeentepersoneel zou moeten uitrekenen hoeveel zout er in het zand moet voor bepaalde 
omstandigheden. Het huidige mengsel is afgelopen zomer al klaar gemaakt. 

Anno 2018 kennen we geen gladde wegen meer. De weersverwachtingen worden zeer 
nauwkeurig geanalyseerd en worden er vooral preventieve maatregelen genomen om gladheid 
te voorkomen. Maar over deze mogelijkheden beschikte de gemeente destijds nog niet. Tevens 
was burgemeester Maalderink een fervent vogelliefhebber en bepaalde hij  de samenstelling 
van het mengsel zand en zout. Zo weinig mogelijk zout want zout  was niet goed voor de vogels. 

 

Winter in Ypelo 

 

Dorsen  
Als je in de herfstmaanden door het Twentse land reed zag je overal op de hoge bouwakkers 
aan weerszijden van de weg de karakteristieke ronde, vaak fraai afgewerkte korenmijten. 

Deze korenmijten stonden als een soort wachters op het veld, letterlijk wachtten zij op de 
komst van de dorsmachine. Deze dorsmachines kwamen in de herfst en wintermaanden bij 
de boeren om letterlijk het kaf van het koren te scheiden. 

Bij de grotere graanboeren kwamen grote dorsmachines met een draadpers om het gedorste 
stro in zware balen te persen. Tijdens het dorsen zag je al van verre de "paardekop" op en neer 
gaan, waardoor het stro op de juiste plek in de pers terecht kwam. 
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De bediening van met name deze draadpers vereiste toch wel enig vakmanschap, vandaar dat 
deze dorsmachines met eigen personeel kwamen en de boer zelf weinig werk had aan het 
dorsen als zodanig. Bij de kleinere gemengde boeren kwam een kleinere machine met 
strobindmachine die het stro met touw weer aan bossen bond. 

Deze dorsmachines hadden meestal twee man personeel: een machinist en een instopper. 
Deze instopper bepaalde het tempo van het dorsen en het werk was ook niet zonder gevaar. 
Er zijn vroeger regelmatig mensen zwaar gewond geraakt of zelfs gedood, doordat een 
lichaamsdeel in de machine terecht kwam. 

 
 
Dorsen in de buurt van Wierden. De dorsmachine is van A. Lesger uit Wierden. 

De rest van het werk moest gedaan worden door de boer met zijn familie en buren. Het 
gedorste graan werd in zakken opgeslagen, vaak op zolder of op de hilde (hiele), om later van 
tijd tot tijd te worden gemalen door de plaatselijke molenaar. De bossen afgewerkt stro gingen 
na het dorsen op de slieten en werden 's winters gebruikt als strooisel onder het vee en in 
varkenshokken. 

Vrijwel alles werd hergebruikt, behalve het kaf van de rogge. Het was nergens voor te 
gebruiken. Het kaf van de haver werd vaak wel bewaard. Soms werd het gebruikt om paarden- 
en varkensvoer mee te vermengen en het werd ook wel gebruikt als veevoer, vermengd met 
gehakselde voederbieten. 

De tijd van het dorsen was een bijzondere tijd, het was ook een sociaal gebeuren. Doordat 
iedereen elkaar hielp waren de contacten intensief en raakte je erg bij elkaar betrokken. Voor 
de kinderen was het natuurlijk ook een heerlijke tijd vol vertier. Ze konden spelen in de 
kafbulten en de muizen vangen die zich onder de mijt verschanst hadden. 

Tijdens de schaftpauzes was het gezellig. De volwassenen vertelden veel sterke verhalen, 
vooral als het werk klaar was en voor iedereen een borrel werd ingeschonken. 
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Pater Fridolinus Meenhuis 

 
 
Pater Fridolinus in het Ypelo met zijn hond. 

Pater Fridolinus Meenhuis was orlogsslachtoffer. Hij werd geboren op 3 november 1915 aan 
de Voorbroeksweg in Ypelo. Op 11 juli 1943 werd hij te Merelbeek tot priester gewijd in de 
orde van Carmel. Daarna heeft hij enkele maanden in de Wierdense parochie geassisteerd en 
sacramenten toegediend en kinderen gedoopt. 

Na die periode werd hij zielzorger voor ondergedoken mensen in Merelbeek. 

In augustus 1944 was hij ondervoed en werd door zijn overste in de gelegenheid gesteld om 
in zijn ouderlijk huis een korte vakantie te houden om enigszins weer op krachten te kunnen 
komen. Vanwege D-day, en het oprukken van de geallieerden naar Zuid Nederland kon hij 
niet terug naar zijn standplaats Merelbeek. Hij bleef in Ypelo. Dat betekende dat hij zijn 
parochiële werkzaamheden verdeelde over de parochies Wierden en Bornerbroek. 

Naast zijn werkzaamheden in de kerk was hij ook zeer actief in het verzet en de illegaliteit. Hij 
ondernam menig fietstocht om geld bij elkaar te brengen voor ondergedoken 
spoorwegpersoneel, en ook voor de vluchtelingen en Engelse piloten. 

Door een onderduiker die zich door Fridolinus liet onderrichten in het katholieke geloof werd 
hij verraden. Hij werd door de Gestapo in de nacht van eerste en tweede kerstdag 1944 
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gearresteerd in zijn ouderlijk huis te Ypelo. Samen met hem werden in die nacht  Johan de 
Vries, A.J. Mulder en H. van de Riet ook gearresteerd. Fridolinus werd naar het huis van 
bewaring in Almelo gebracht en op 21 januari 1945 naar de Kruisberg in Doetinchem. Op 3 
februari werd hij op transport gesteld naar concentratiekamp Neuengamme. 

 

Pater Fridolinus Meenhuis  

Hier moesten de gevangenen zeer zware werkzaamheden verrichten. Volgens Dr. J. A. de Roos 
uit den Haag, die eveneens in het kamp Neuengamme gevangen zat, schreef het volgende over 
hem: ‘Pater Meenhuis heeft in het kamp zoveel goed gedaan, was evenzeer raadsman van de 
Polen, Fransen, Belgen als voor ons Nederlanders. Velen heeft hij in hun laatste ogenblikken 
het sacrament van de stervenden toegediend en anderen bijgestaan in de doodsstrijd. Vele 
mensen heeft hij moed ingesproken’. 

Fridolinus overleefde kamp Neuengamme. Door zijn zwak gestel moest hij geheel ondervoed 
in een ziekenhuis in Bremen worden opgenomen. Op 9 juni 1945 werd hij nog steeds totaal 
verzwakt door het Rode Kruis overgebracht naar het noodsanatorium “Oranje” te Groningen. 
Toen de familie dit vernam werd er een bezoek geregeld aan het sanatorium. Iemand van de 
ondergrondse die een motor had ging samen met de broer van Fridolinus, Gerard, naar 
Groningen met extra eten en versterkende middelen. Toen ze arriveerden was Fridolinus net 
een uur daarvoor overleden. 
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Pater Fridolinus overleed op 21 juni 1945 te Groningen en is begraven op het kloosterkerkhof 
te Zenderen. Bron: Katholiek Wierden door de eeuwen heen van Johan Marsman. 

Alfons Marsman vertelt dat Bernard Meenhuis (pater Fridolinus) een broer was van zijn 
moeder. En dat er na zijn dood een herinneringsalbum over zijn leven is gemaakt. In dat 
album staat een necrologie met nog meer informatie over pater Meenhuis. 

 

De Samenwerking 

 
 
1978, Jan Veneman giet de bussen met melk leeg. 

 
De toenmalige burgemeester J.C. van den Berg was de initiatiefnemer van de 
oprichtingsvergadering van de coöperatie op 6 maart 1909. Samen met  Graats Broeze, Roelof 
Dasselaar en Joseph Becking was de burgemeester van mening dat het boerenbedrijf voor de 
melkafzet moest besluiten om tot moderne methoden over te gaan. 

Tot het begin van deze eeuw was het gebruikelijk dat de melk voor eigen gebruik en het maken 
van zuivelproducten werd gebruikt.  Bleef er dan nog wat over dan werd dat particulier 
verkocht. Op de boerderij werd vooral boter gemaakt dat op de donderdagmarkt in Almelo 
werd verkocht of door de “botterboer” Voortman met paard en wagen naar de markt in Zwolle 
werd gebracht. Voortman verkocht de boter voor veel mensen uit de omgeving op de markt. 

Er wordt een perceel grond gekocht, de Bleek, voor  2600 gulden van J.H. van Buuren. 
Voor  5000 gulden werd een melkfabriek gebouwd door architect Vixseboxse. Op 28 januari 
1910 gaat de fabriek werken. De Coöperatieve Stoom Zuivelfabriek “De Samenwerking” is 
een feit. 
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Het met paard en wagen afhalen van de melkbussen bij de boeren was vooral ’s winters geen 
eenvoudige taak. Over dikwijls bijna onbegaanbare wegen, vooral zandwegen, welke bijna 
onbegaanbaar waren voor paard en wagen. 

Vanaf 1929 wordt er ook kaas gemaakt. In 1963 werd besloten te stoppen met de productie 
van boter. In 1964 werd er een samenwerkingsverband gesloten met de zuivelfabriek 
Hellendoorn. In mei 1959 werd het 50 jarig jubileum groots gevierd. J. Kiers was de eerste 
directeur, die in 1930 werd opgevolgd door J.B. Blauw. Deze wordt in 1959 opgevolgd door G. 
Tjallema. Van 1972 tot 1990 is H.S. van Oord directeur  en wordt op zijn beurt opgevolgd door 
P. Nederhoed. 

In 1970 werd de fabriek overgenomen door zuivelgigant Coberco. In 1990 werd Goudse kaas 
met komijn geproduceerd die in Amerika met goud werd bekroond. 
Negentig jaar was de melkfabriek de trots van Wierden. Op 19 mei 2000 sloot de fabriek 
definitief haar deuren. 

 

De melkfabriek in 1914 

Een interview met Margit Forisz, 2017 
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Het pand Rijssensestraat 33 met de familie voor de handwerkwinkel. 

Dit verhaaltje komt uit het archief van de Historische Kring. Het is een  interview met Margit 
Forisz. 

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, 1914 – 1918, waarbij ook Hongarije betrokken was, 
was Margit Forisz drie maanden oud. Haar vader moest naar het front en haar moeder moest 
werken in een conservenfabriek. Geen zwaar werk maar ze was wel hele dagen van huis. En 
zo werden Margit en haar kleinere zusje de eerste jaren groot gebracht bij haar grootouders. 
Veel eten was er niet en Margit  bleef ver achter in haar groei. Ze werd ze een klein en schriel 
meisje. De dokter vond het noodzakelijk dat ze om aan te sterken werd uitgezonden naar 
Nederland. Ze was intussen acht jaar, al leek ze wat haar lengte betreft vier. Margit ging naar 
de derde klas en kreeg van haar moeder een mandje met een bol haakgaren nr. 20 met dunne 
haakpen. Ze kan zich nog goed herinneren hoe trots ze daarop was. De aanleg voor 
handwerken heeft ze klaarblijkelijk van haar moeder geërfd. 

Toen het bericht van haar vertrek naar Nederland de familie bereikte is er bij het afscheid 
flink gehuild. Op 4 juli 1922 kwam ze in Wierden aan en ze werd door mevrouw Lucas de 
Winter uit de trein getild en naar huis gedragen.  Deze mevrouw was met haar dienstmeisje 
naar het station gekomen om Margit af te halen. De hele weg heeft Margit gehuild en voelde 
zich alleen. Het kleine meisje in het vreemde land was niet blij. 
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Margit Forisz achter de toonbank van haar handwerkwinkeltje. 

De nieuwe moeder nam Margit mee uit logeren naar haar broer in Poeldijk, die grote 
tuinbonenkassen had. Maar het belangrijkste was, hij had acht kinderen, en daar leerde 
Margit in veertien dagen Nederlands spreken. Ze had met al die kinderen om haar heen veel 
plezier. 

Terug in Wierden ging ze naar school  en begon in de eerste klas. Na de lagere schooltijd ging 
ze naar de modevakschool. Op zaterdag fietste Margit naar Almelo om haar akte K te halen. 
Na het behalen van deze akte heeft ze twintig jaar handwerkles gegeven op verschillende lagere 
scholen. Bij de dames Teering hebben ze indertijd nog spullen ingekocht voor de handwerkles 
op de scholen. 

In 1952 kwam haar vader met het idee om van een kamer in het huis die ze niet gebruikten, 
een winkeltje te beginnen. En zo werd op 4 juli 1952, precies dertig jaar na haar aankomst in 
Wierden, het handwerkwinkeltje geopend. Margit herinnert het zich nog goed, het was warm 
weer en de deur stond open en het was al direct druk in het winkeltje. 

Margit moest wel alles dicht bij de hand hebben. Het lopen ging steeds moelijker en fietsen 
kon ze al helemaal niet meer. Haar omzet van het materiaal dat werd verkocht was laag. Vooral 
de jaargetijden waarin de huisvrouw geen tijd maakte om te handwerken. Alleen de sokken 
werden gestopt en er werd gehandwerkt aan wat op dat moment in de mode was. Margit was 
erg creatief en maakte vele voorbeelden van verschillende materialen voor de huisvrouw om 
het te kunnen namaken. Van de brei- en haakwerken, vilten cadeautjes en de overbekende 
smyrnakleedjes gingen er veel over de toonbank. Maar eind jaren vijftig werd er bijna niet 
meer gebreid. De wolfederatie stimuleerde de verkoop met een campagne om met hele dikke 
pennen en dikke wol in een paar dagen tijd een vest of een trui te breien. 
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Het was voor Margit met haar fysieke beperkingen een druk leven, maar ze zegt wel een hele 
fijne tijd te hebben gehad. In 1971 heeft ze de zaak van de hand moeten doen. Ze heeft de 
winkel verkocht aan mevrouw Venneman, die haar ook de laatste jaren al had geholpen. Er 
is nu geen handwerkwinkel meer. Anno 2017 zit er een trimsalon Daysi in het winkelpand 
waar honden getrimd en gepedicuurd  kunnen worden. 

 

Nieuw monument 

 

 
Op dinsdag 22 mei 2018 is er een nieuw monument onthuld in Wierden ter ere van het 
Canadese Algonquin Regiment dat het dorp bevrijdde. Het monument staat naast de drie 
reeds aanwezige monumenten op het Stationsplein. De bevrijding van Wierden was op 9 april 
1945 na vijf dagen van felle gevechten tussen de Duitse bezetters en de Algonquins die nauw 
samen werkten met onder meer het South Alberta Regiment en het 15th Field Regiment Royal 
Canadian Artillery. 

Op 22 mei waren  achttien studenten geschiedenis van de Nipissing University uit North Bay 
Canada te gast in Wierden samen met enkele begeleiders en een officier van het Algonquin 
Regiment. In de ochtend werd het Canadese Oorlogskerkhof in Holten bezocht, waarna de 
gasten op het gemeentehuis werden ontvangen door burgemeester Henk Robben. Na de lunch 
gaf Kees Kroon namens de Historische Kring Wederden een korte presentatie over de strijd 
om Wierden tussen 5 en 9 april 1945, waarna een bustocht gemaakt werd langs alle 
belangwekkende punten in en rond Wierden m.b.t. de Tweede Wereldoorlog. Hierna werd de 
Historische Kring bezocht alwaar een mini-tentoonstelling over de Algonquins in Wierden 
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bekeken werd. Om 17.00 uur was het gezelschap op het Stationsplein, waar ook de Wierdense 
veteranen aanwezig waren. Na toespraken en de Last Post werden er kransen gelegd door de 
gemeente en door de Canadese gasten. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd 
op het gemeentehuis. 

 

De gemeentewaag 

 

 
 
Rechts het oude gebouw van De Kroon Olie daarachter het gebouwtje van de gemeentelijke 
Waag met het opschrift Veewaag. 
 
Dit verhaaltje gaat over de waag. In de op 28 februari 1963 gehouden begrotingsvergadering 
van de gemeenteraad van Wierden is besloten tot afbraak over te gaan van de gemeentewaag. 
De voornaamste reden daarvan is dat door de gewijzigde omstandigheden de waag overbodig 
is geworden. Als tweede argument voor de afbraak komt daar nog bij dat de waag, op de hoek 
Parallelweg (Spoorstraat) Kerkstraat, voor het verkeer een hinderlijk obstakel vormt. Na de 
afbraak zal de situatie ter plaatse aanmerkelijk overzichtelijker worden. 
 
De gemeentewaag is gebouwd in 1910. Oorspronkelijk werd er veel gebruik van gemaakt. 
Wierden was voor de Tweede Wereldoorlog namelijk de algemene aanvoerplaats van varkens. 
Deze werden na te zijn gewogen verder naar de verschillende bedrijven in Twente 
getransporteerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouwtje ook gebruikt voor het 
wegen van kaas. Nadat de exportslachterij een eigen waaggebouwtje had ingericht 
verminderde de waarde van het gemeentelijk waaggebouw dusdanig dat er nog slechts heel 
beperkt gebruik van wordt gemaakt. 
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In de loop der jaren hebben als waagmeester gewerkt G.J. Achteresch en J. Asbroek en J.H. 
Veneman was hulpwaagmeester. Bovengenoemde personen waren in dienst van de 
Coöperatieve Boerenvereniging Rectum – Ypelo. Op het moment van sluiting zorgt de heer 
G.H. Kerkdijk voor het wegen van de goederen. Binnen niet al te lange tijd, waarschijnlijk in 
de zomermaanden (1963), zal het gebouwtje, dat overigens geen enkele historische waarde 
heeft, worden afgebroken. De onoverzichtelijke verkeerssituatie zal dan een behoorlijke 
verbetering ondergaan. 

 

 

Saly Lindeman 
 

 

 

Misschien kunt u zich Sallie Lindeman nog herinneren? Hij was garagehouder aan het 
Burgemeester van de Bergplein op de huidige plek van garage van Eef Wessels. Volgens zijn 
valse persoonsbewijs in oorlogstijd was hij echter ook decoratieschilder. 
Een foto van Sallie Lindeman met Hendrik Lodeweges op de expositie Het Verzet Kraakt, is de 
aanleiding dat na ruim zeventig jaar na dato dit een artikel alsnog een keer over hem 
verschijnt. In april 2014 is het gepubliceerd in de Wederaardigheden. 

Dit verhaal is afkomstig van Wilna de Grooth-van der Sluis, geboren te Bergentheim op 15 
december 1944. Haar vader en moeder zijn Willem van der Sluis en Gerritdina Huiskes. Ze 
zijn getrouwd op 7 augustus 1942 en woonden aan de Van Roijensweg in Bergentheim. Ze 
zijn de eigenaars van een schildersbedrijf plus een winkel in schildersspullen.  
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‘Vanaf het begin dat mijn ouders getrouwd waren hadden ze onderduikers in huis. Uit Wierden 
waren dat Sallie Lindeman en bij gelegenheid Gerhard Niezink. 
Beide mannen hebben de oorlog overleefd en ik heb ze persoonlijk gekend. Mijn vader is 12 
januari 1945 met de hele ondergrondse van Bergentheim verraden, opgepakt en als een 
represaille 2 maart 1945 in Varsseveld gefusilleerd. Als kind logeerde ik bij oom en tante 
Lindeman in Wierden, in dat mooie huis naast de garage (garage Eef Wessels). Zij kwamen 
vaak op bezoek zowel op mijn moeders verjaardag en ook op die van mij. Mijn moeder sprak 
niet veel over de oorlog. Later, toen ik getrouwd was en zelf kinderen kreeg, wilde ik graag 
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meer weten over wie mijn vader was als persoon en wat er allemaal in de oorlog was gebeurd. 
Zo maakte ik een afspraak met de familie Niezink en bij die gelegenheid kreeg ik een tegeltje 
van Gerhard Niezink met het wapen van Wierden erop. Achterop stond: Ter herinnering a/d 
onderduikperiode te Bergentheim 1942-1945. Het was gemaakt door Sallie Lindeman in de 
werkplaats van mijn vader. Hij mocht daar ‘s avonds komen om allerlei decoratieve 
voorwerpen te maken en te beschilderen. Zo hing er thuis aan de muur een uit triplex gezaagd 
bovenstuk van een  klederdrachtpop, met een rok van stof, waar mijn moeder stofdoeken 
instopte en op de radio stond een schilderijtje van plexiglas met een Volendams stelletje erop.  

In 2006 besloot ik om postuum een Yad Vashemonderscheiding voor mijn ouders aan te 
vragen. De moeilijkheid was dat de familie Lindeman kinderloos is gebleven en dat er geen 
verdere nabestaanden waren. Omdat ik een baby was kende ik de verhalen alleen van horen 
zeggen. Lange tijd hoorde ik niets van Yad Vashem en ik schakelde mensen van kamp 
Westerbork in. Via hen vernam ik dat ik moest aantonen dat die voorwerpen ook inderdaad 
door Sallie Lindeman gemaakt waren. Maar hoe doe je dat? Er stond geen handtekening op 
of iets dergelijks. Wegens ziekte van mijn man liet ik de zaak rusten, totdat ik in 2011 van 
een familielid een e-mail kreeg. Daarin stond: “Kinderspeelgoed uit Tweede Wereldoorlog in 
Israëlcentrum in Nijkerk”. In de tentoonstelling was een pop opgenomen van een mevrouw uit 
Putten, gemaakt door Sally Lindeman. Zou dat dezelfde Sallie uit Wierden zijn? 

Jad Wasjem, in Nederland meestal geschreven als Yad Vashem, is de officiële staatsinstelling 
van Israël voor het herdenken van de Joodse slachtoffers van de Holocaust en de redders van 
Joden. De instelling is gevestigd in Jeruzalem. Jad Wasjem betekent gedenkteken 
(lett.: hand) en de naam is ontleend aan Jesaja 56:5. 

 

 

Via via kreeg ik het adres van die mevrouw uit Putten en wat bleek? Haar pop was ook een 
klederdrachtpop met het bovenstuk uit triplex gezaagd en wat stond er achterop? Fabrikaat 
Sally Lindeman uit de onderduikperiode oorlog 1940-1945. Wat een verrassing. Ondertussen 
had ik deze nieuwe feiten aan Yad Vashem gemeld en afgelopen juni, tijdens een  bezoek aan 
Israël, heb ik deze vier voorwerpen in Yad Vashem achtergelaten. Daar zijn ze sinds kort 
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opgenomen in de collectie van het Artifacts Department. 
Ze lieten me weten dat ze graag een foto van Sallie Lindeman wilden hebben om het verhaal 
bij die voorwerpen compleet te maken. Ik had alleen een door hem gemaakte foto waar mijn 
moeder en ik met zijn vrouw opstonden. Hoe kom je aan een foto uit die periode? Het 
wonderlijke was dat ik een week later in de synagoge van Groningen, waar ik als vrijwilligster 
werk, een bijzondere ontmoeting had met een echtpaar uit Hengelo, de familie Plaggemars. 
We kregen een gesprekje over de oorlog en ik vertelde dat mijn ouders een Joodse onderduiker 
uit Wierden verborgen hadden, die de oorlog had overleefd. Dolf Plaggemars vroeg naar de 
naam van die onderduiker. Hij kende veel namen; zijn vader vertelde vaak over al zijn Joodse 
vrienden die niet waren teruggekomen en over die het wel hadden gered. “Sallie Lindeman”, 
antwoordde ik. “Sallie”, riepen Dolf en zijn vrouw Paula in koor! Die heb ik goed gekend; hij 
woonde ook aan het Van den Bergplein, tweehonderd meter van ons huis. Hij en zijn vrouw 
kwamen bij ons op bezoek. Mijn vader kwam in zijn garage en hij kwam met zijn zaken bij 
mijn vader. Ik ken ook het notariskantoor waar zijn boedel is afgehandeld. Ik vroeg Dolf of hij 
misschien iemand kende, die een foto van oom Lindeman had?  “Dan moet je bij de Historische 
Kring Wederden zijn.” 

 

Via hen kreeg ik het adres en telefoonnummer van een contactpersoon. Die heb ik gebeld en 
mijn vraag voorgelegd. Nog dezelfde avond kreeg ik een foto van Sallie Lindeman bij de Shell 
pomp en een foto van zijn valse persoonsbewijs. Beroep? Decoratieschilder! Onlangs werd me 
verteld dat de oorspronkelijke deur van de werkplaats er nog was. 
Daarop heeft oom Lindeman in oorlogstijd eveneens een afbeelding geschilderd. 
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Die deur willen ze nu ook graag in Yad Vashem hebben. Terwijl mijn schoondochter bezig was 
de originele verflaag weer te voorschijn te halen, ontdekte ze zelfs een soort embleem met de 
initialen W v d S van mijn vader erop. Helaas leeft er van Sallie Lindeman geen familie meer 
die over hem kan vertellen, maar de vijf voorwerpen die hij in de werkplaats van mijn vader 
heeft geschilderd, zullen in de toekomst zijn verhaal in Yad Vashem doorvertellen. 
Of mijn ouders postuum de onderscheiding krijgen? Dat onderzoek loopt nog. In ieder geval 
heb ik mijn best gedaan zoveel mogelijk gegevens op te sporen. Mocht iemand, die dit leest 
nog aanvullende  informatie of een decoratie hebben, dan houd ik me aanbevolen. Door Wilna 
de Grooth-van der Sluis. 

 
Bij Mussert op schoot.  Lotgevallen van 
een NSB kind. Een verhaal van Tineke 
Derks-Wessels. 

 
 

NSB-ers (of vermeende heulers met de vijand) worden over het huidige Van de Bergplein 
afgevoerd. Rechts het pakhuis van de firma Van Buuren. Erachter het gemeentehuis, links 
daarvan de winkel van Wanschers. 
 
 
Ons gezin bestond uit mijn vader (tweeënveertig, tekenleraar, kunstschilder en NSB-er uit 
idealisme), mijn moeder (negenendertig, tot mijn geboorte wijkverpleegster; zij was het niet 
eens met het NSB-lidmaatschap van mijn vader), ikzelf (negen), mijn broertjes Fred (zeven) en 
Wimmy (drie maanden) en mijn zusje Ellen (vijf). 

Wij woonden in Hilversum en mijn ouders waren menslievende mensen. De armoede en 
werkeloosheid van de crisistijd, de toenemende alcoholverslaving en verloedering grepen hen 



205 
 

zeer aan. Vader dacht dat een nationaal-socialisme verbetering kon brengen voor de 
minderbedeelden. Hijzelf had een goed salaris, daarvoor hoefde hij het niet te doen. Toen de 
oorlog uitbrak heeft hij bij de Afsluitdijk tegen de Duitse invallers gevochten. Vlak voor de 
oorlog is hij bij de Minister van Defensie geweest om te vragen hem te degraderen van officier 
naar gewoon soldaat, omdat hij nooit aan iemand het bevel zou willen geven een ander te 
moeten doden. 
 
Als kinderen wisten we niet wat NSB betekende. Mijn vader hield alles daarover buiten de 
deur. Ik merkte alleen dat er soms onenigheid tussen mijn ouders was over dit onderwerp. 
Verder waren ze heel eensgezind. Wel werden we al vanaf 1941 gemeden en gepest door 
kinderen in de buurt en op school omdat we ‘NSB-kinderen’ waren, zeiden ze. Bijna alle 
vriendinnetjes en vriendjes mochten op den duur niet meer met ons spelen, zelfs mijn 
lievelings- tevens buurmeisje/vriendinnetje niet. Als ik er over klaagde bij mijn moeder 
stuurde ze me met een kluitje in het riet en zei: “kinderen begrijpen hier niets van” en “vertel 
het maar niet aan papa”. Ik ging me buiten de deur onopvallend en afwachtend opstellen. 
Omdat ik het allemaal niet begreep en er geen vat op kon krijgen, had ik op den duur het idee 
dat er aan mijzelf iets niet goed was. Mijn zelfvertrouwen kreeg een flinke deuk. 

Tot halverwege het jaar 1942 ging ik naar school, daarna werd er geen les meer gegeven i.v.m. 
brandstoftekort en het gevaar van beschietingen. Eind 1942 vloog er een steen door onze ruit. 
De scherven vielen in de wieg met mijn babybroertje Wimmy, die voor het raam stond. Mijn 
moeder raakte nogal in paniek en ik had het idee nergens meer veilig te kunnen zijn, want als 
zo’n klein onschuldig kindje al gevaar loopt in huis, hoe erg is het dan buiten wel voor mij, 
dacht ik. Een maand later overleed dit broertje door wiegendood. 
 
In september 1944 vertrokken we hals over kop en met weinig bagage in een trein naar 
Twente. Mijn ouders vertelden ons dat we met vakantie zouden gaan naar ‘opa en oma in 
Hengelo’. Veertig jaar later hoorde ik pas dat dit een speciale trein naar Duitsland was, die 
ingezet werd voor de vlucht van NSB-families en andere aanhangers; dus niet een ‘gewone’ 
trein, zoals ik altijd gedacht had. Er was honger in het westen van het land en de geallieerden 
hadden Zuid-Nederland bevrijd, waardoor veel NSB-aanhangers en andere Duits-
sympathiserenden angstig werden. Onderweg werd de trein een paar keer beschoten door 
vliegtuigen, in Amersfoort zelfs zwaar. We moesten schuilen in een schietput naast de rails. 
Ik vond dat doodeng omdat er kikkers in zaten. De rit duurde lang, we reden langzaam en 
stopten vaak. Onderweg hoorden we dat Hengelo gebombardeerd was. Het was al laat toen we 
Wierden binnenreden. 

In de trein zaten we met een ons bekend gezin met kinderen, dat in Wierden naar familie ging. 
“Ga maar met ons mee”, zeiden ze.  Zo kwamen we onverwachts bij de familie Van der Kolk, 
die aan de Aadorpsweg woonde. We werden daar heel gastvrij ontvangen. Voor ons kinderen 
was het de eerste weken een leuke vakantie. Met ons hele gezin sliepen we op noodbedden op 
de zolder van het kleine huis; ‘kermisbedden’ heetten die feestelijk, met de geuren van 
tabaksbladeren, die er boven hingen te drogen en van opgeslagen appels. Ineens tien logees 
moet een grote drukte geweest zijn voor dit oudere echtpaar met inwonende zoon. Zij waren 
ook NSB-lid! 

We kwamen er al gauw achter dat de kinderen uit de Aadorpsweg evenmin met ons mochten 
spelen. Gelukkig waren er de kinderen van de andere familie en een flinke tuin met wat dieren, 
bijenkorven, fruit en groenten. We kregen stukken volle honingraat, zo groot, dat ik me er 
voorgoed op tegen gegeten heb. Het slachten en leegbloeden van het varken was wel griezelig 
voor ons stadskinderen. Tjonge, wat ging dat dier te keer, het gillen ging door merg en been. 
Mijn zusje heeft daarna nooit meer varkensvlees willen eten! 
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Tineke Wessels in haar kinderjaren. 
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Na een paar weken niets doen liep mijn vader met zijn ziel onder de arm, wat mijn moeder 
niet kon aanzien. Ze adviseerde hem naar het gemeentehuis te gaan om werk te zoeken. Daar 
had ze later veel spijt van. Vader werd op het secretariaat gevraagd een lijst samen te stellen 
van vierhonderd Wierdense mannen die in Duitsland te werk gesteld moesten worden. 
Gemeenteambtenaren saboteerden het maken van deze lijst al een poos. Waarom mijn vader 
daar ooit aan begonnen is, blijft voor mij nog steeds een groot raadsel, temeer daar hij in de 
oorlog tegen mijn moeder had gezegd “ga nooit naar Duitsland!”. Hij had gehoord dat er rijke 
boeren waren die hun zonen vrij kochten van deze verplichte tewerkstelling in Duitsland. De 
zonen van arme gezinnen moesten er voor in de plaats gaan, terwijl deze thuis juist zo hard 
nodig waren om het hoofd boven water te houden. Mijn vader vond dat oneerlijk en heeft toen 
gezegd: “Daar zal ik een stokje voor steken!”. Samen met de zoon van Van der Kolk begon hij 
aan het administratieve werk. 
 
Vader was voor ons een leuke papa. Hij speelde graag met ons en kon leuke dingen bedenken. 
Hij goochelde, maakte zelf spelletjes en las elke avond voor. Begin november ‘44 sprak hij ons 
via de radio zogenaamd ’vanuit Spanje’ toe als Sinterklaas, die juist op de boot naar Nederland 
was vertrokken. Hij had voor iedereen in huis een vermaning of gekkigheid. 

Op een avond hoorden we vliegtuigen en schieten. Er waren bommen gevallen in Wierden, bij 
het station. Hoewel mijn vader het te gevaarlijk vond en er tegen was, ging moeder toch alleen 
weg om te kijken of ze als verpleegster van nut kon zijn. Vader ging toen gymnastiek met ons 
doen en kunstjes maken om ons af te leiden. Mijn moeder kwam later erg ontdaan terug. Ze 
had er kunnen helpen, maar moest ook met pijn in haar hart een dood kindje aan een moeder 
overhandigen. Zijzelf had nog geen jaar geleden ons baby-broertje moeten begraven. Soms 
mocht ik met vader mee achterop de fiets naar de Bellinckhof in Almelo, waar ik dan in de 
sombere hal moest wachten. 
 
Op 13 november, in het donker, werd mijn vader bij thuiskomst op straat voor ons logeerhuis 
neergeschoten door mannen die hem de tas met adressen, die hij elke dag mee naar huis 
nam, wilden afpakken. De zoon van Van der Kolk kwam er beter vanaf omdat de voor hem 
bedoelde kogel ketste of miste. Hij is hard gaan schreeuwen en de volwassenen in huis renden 
naar buiten. Mijn moeder heeft nog even met een vreemde gevochten om de tas. Toen zijn de 
belagers in paniek weg gegaan, dat heb ik later gehoord. De tas hebben ze niet meer 
meegenomen. Ik heb nog gezien dat mijn vader in de schuur op de grond gelegd werd. Het 
kleine gaatje in zijn hals zag er niet erg verontrustend uit, wel de kleur van zijn gezicht en het 
stille lichaam. 

Mijn moeder stuurde me in paniek schreeuwend weg met de opdracht te zorgen dat mijn broer 
en zusje niet mochten binnenkomen. Eerst heb ik tevergeefs met mijn broer in de deuropening 
gevochten, hij wist toch naar binnen te glippen. Daarna kwam ik op de gang mijn huilende 
zusje tegen, dat ik zo graag stil wilde krijgen. Hoe ik ook mijn best deed haar te troosten, het 
lukte niet. Ik voelde me tekortschieten en machteloos. Mijn vader was bewusteloos en heeft 
nog tien minuten geleefd. Mijn moeder vertelde ons de volgende dag dat ze die nacht nog met 
hem had kunnen praten. Hij had haar gevraagd tegen ons te zeggen dat we lief voor haar 
moesten zijn, haar goed moesten helpen en dat vader vanuit de hemel alles kon zien. De avond 
ervoor was ik voor straf zonder nachtzoen vroeg naar bed gestuurd en de ochtend van de 
liquidatiedag had mijn vader iedereen goedendag gezoend, behalve mij, omdat ik nog sliep. Ik 
voelde me lange tijd onevenredig stout en minder geliefd omdat de anderen toch nog een soort 
afscheid hadden gehad. 

De volgende dag wilde een jongen aan de overkant van de straat opeens wel met me praten, 
omdat hij nieuwsgierig was. Het voelde voor mij als een glorie eindelijk ‘gezien’ te worden en 
er even te ‘mogen zijn’. Tegelijk schaamde ik me diep omdat mijn trots hierover in dit verband 
natuurlijk krankzinnig was. Niemand heeft me daarna ooit gevraagd wat ík precies gezien heb 
en hoe het allemaal voor mij was. 

Vierenveertig jaar later was het Koos Postema die me er als eerste naar vroeg in een uitzending 
over KOMBI. (KOMBI: St. Kinderen van de Oorlog voor Onderlinge en Maatschappelijke 
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Begeleiding en Integratie). Achter de schermen kreeg ik daarna tot mijn eigen verbazing een 
hevige huilbui, niet beseffende dat het nog zo diep zat, die eenzaamheid daarover. Vader werd 
opgebaard in een school in het centrum. Mijn moeder wilde niet dat wij hem zagen. Ze dacht 
dat het te schokkend zou zijn voor haar kinderen om vader dood te zien en zo afscheid te 
moeten nemen. Later heb ik nog vaak gedroomd en gefantaseerd dat hij niet echt dood was, 
maar gevlucht. 
 
Ik weet nog goed dat Mussert en een paar andere ‘hoge pieten’ op bezoek kwamen in de kleine 
huiskamer om te condoleren. Ik moest van mijn moeder opstaan om mijn stoel aan te bieden. 
Mussert zei dat ik wel bij hem op schoot mocht zitten. Eigenlijk wilde ik dat helemaal niet. Ik 
vond hem niet vriendelijk en had bovendien een hekel aan zijn uniform. Uniformen vond ik 
bedreigend, dat had ik overgehouden aan het zien van marcherende troepen en razzia’s op 
straat. Gelukkig zijn er nooit wraakmaatregelen genomen voor de dood van mijn vader. Het 
valt te betwijfelen of de woorden van mijn moeder daar invloed op hebben gehad, want 
intussen werd zoon Van der Kolk, omdat hij het overleefd had, verdacht van dubbelspionage 
en door de SS twee weken gevangen gezet. 

De NSB-leiding wilde van mijn vader een martelaar maken. Hij werd met militaire eer 
begraven. Ze hebben mijn moeder wijs gemaakt dat dat zijn laatste wens was en een laatste 
wens was heilig voor haar, al moest het ook ten koste van haarzelf en anderen gaan. De familie 
van mijn vader wilde niet aanwezig zijn bij zo`n soort begrafenis. 
 
Op de dag van de begrafenis werd ons gezin met een koetsje van huis gehaald en reden we 
naar het centrum. Voor ons kinderen was dat ondanks alles toch een interessante 
gebeurtenis. Bij de Appelhofstraat moesten we wachten en kwam een grote, geheel zwarte 
begrafeniskoets voor ons rijden, begeleid door een groot aantal militairen en andere mannen 
in donkere uniformen. Aan de kant van de weg stonden mensen te kijken. Van sommigen 
vergeet ik het gezicht mijn leven lang niet meer: heel gemeen lachend! Het was alsof ik de 
duivel recht in zijn gezicht keek. Dat was heel verwarrend voor mij, want hoe kun je daar nou 
zó om lachen als mijn lieve pappie dood is en weggebracht wordt, dacht ik. Nog een knauw in 
mijn vertrouwen in mensen. Op het kerkhof voelde ik me erg nietig en angstig tussen al die 
zwarte laarzen en jassen. Het was niet onze begrafenis, die is ons echt afgepakt, vind ik. 

Mijn moeder had maar twee handen en die gebruikte ze om mijn broertje en zusje vast te 
houden. Er lag een grote NSB-vlag op de kist, ook al zo vervreemdend, die er onder doodse 
stilte afgehaald werd. Er volgde een militair saluut van, naar ik meen, twaalf schoten. Daar 
ben ik radeloos van geworden, maar kon er met niemand over praten. Ik vond het zo 
krankzinnig dat er opnieuw zo vaak geschoten werd, nadat mijn vader zelf door een schot om 
het leven was gekomen. Het leek wel of hij nog zoveel keer opnieuw werd doodgeschoten, vond 
ik. Van eerbetoon op die manier snapte ik helemaal niets en eigenlijk nog steeds niet. 

Er waren veel toespraken die ik niet begreep, het had niets meer met ons te maken en ik maar 
bibberend wachten. Mijn enige aandeel in de gebeurtenis was een schepje zand op de kist 
gooien; niemand had me hierop voorbereid. Ik schrok erg van de doffe plof en wilde wel dat ik 
deze opdracht nooit had uitgevoerd. Mijn broertje durfde te weigeren. Op dit kerkhof heb ik 
toen voor het eerst een heel diepe eenzaamheid gevoeld, bijna alsof ikzelf dood was. Ik heb me 
met mijn ogen aan de boog in een beukenheg vlakbij vastgeklampt, als enige houvast in de 
omgeving. Er kwam geen steen op het graf omdat mijn moeder bang was voor grafschennis 
uit wraak. 

*Dit verhaal is in verkorte vorm weergegeven. Dit hele verhaal verscheen eerder in het boek 
uitgegeven door de Historische Kring getiteld "Allerlaatste Herinneringen Wierden 1940-
1945" van Stichting Historische Kring Wederden. 
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Mariaverering in de Kloosterhoek 

 

 
 
Het houten kapelletje  

Mariaverering in de Kloosterhoek  in Rectum. De meimaand is binnen de RK 
geloofsgemeenschap een Mariamaand. Waarom is mei de Mariamaand? De meimaand is 
traditioneel de Mariamaand. Maar waarom eigenlijk? Helemaal precies is dat niet bekend, 
maar zeer waarschijnlijk heeft het met de naam van de maand te maken. Deskundigen denken 
dat de naam mei afgeleid is van de Griekse godin Maia. Die naam betekende oorspronkelijk 
‘moeder’ en kreeg later de betekenis van ‘vroedvrouw’. Het kapelletje in Rectum is gebouwd 
door de katholieke padvindersvereniging Rijssen. Vanuit  de oorspronkelijke plek is het in 
opdracht van de fabrikanten familie ter Horst uit Rijssen afgebroken. Die wilden niets met dat 
“Roomse gedoe” te maken hebben. Het kapelletje was op hun bosgrond gebouwd 
waarschijnlijk zonder toestemming. De dames Lammertink van ''n Zweer' hebben het opnieuw 
op laten metselen in een bosperceel van de zussen Lammertink. Daar waar het nu nog staat, 
aan het begin van de Kloosterhoeksweg. 

 
Mijn herinneringen aan het Mariakapelletje in Rectum door Riky Wissink-Woolderink (van ’n 
Kissem): 
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De gemetselde kapel  
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Het kapelletje stond in het bos van volgens mij Rouweler (Neuten) aan de Kloosterhoeksweg. 
Het beeldje is geplaatst in het bos door ik denk de  verkenners. Enkele mensen uit Rectum 
hebben hier een kapelletje van hout gebouwd. Er was een bloementuintje voor en een paar 
knielbankjes waar je als kind mooi op kon zitten. Na jaren is het kapelletje iets verplaatst en 
toen uit steen opgemetseld. Hanna Lammertink (Zweers Hanna) nam de verzorging in handen. 
Een keer per jaar in mei kwamen wij als meisjes uit de buurtschap helpen het kapelletje en 
tuintje schoon te maken. Er kwamen dan nieuwe eenjarige plantjes in en het beeldje en stenen 
kapel werden grondig gepoetst met groene zeep. Alles op aanwijzing van Hanna. 
Op een zondagmiddag  in mei was er een Mariahulde. Dan kwam pater Kenkhuis voorgaan in 
de Mariaviering. Vaak zong het R.K. kerenkoor uit Rijssen. 

Toen het verbouwde kapelletje ingewijd werd waren wij bruidje. In processie werd het beeldje 
naar haar nieuwe plekje gebracht. Truusje Slot mocht het Mariabeeldje dragen, omdat zij geen 
wit jurkje had maar een mooi licht geel jurkje. Nellie Woolderink (van de Schutte’n) had met 
haar broertje Wim Woolderink (Schutte’n) en mijn broertje Gerard Woolderink (Kissum) het 
liedje, God groet u zuivere bloeme,  ingestudeerd, wat de jongetjes toen uit volle borst zongen. 

De Mariaviering werd altijd heel druk bezocht. Door de buurtbewoners en ook parochianen 
uit Rijssen, Enter en Wierden. Op de zondagmiddagen werd er vaak gewandeld  naar het 
Mariakapelletje en was het een plaats van ontmoeting. Later werd het bos verkocht en 
verhuisde Maria naar een plekje in het bos aan de overkant van de Kloosterhoeksweg, waar 
het nu nog staat. Soms breng ik daar nog wel eens een bezoekje. Ik denk heel fijn en met veel 
nostalgie terug aan deze mooie tijd. 

 

Johan Los 

 
Tijdens de wandelroute oorlog en bevrijding op 22 april 2017 was er een bijzondere ontmoeting 
met Wil Sangster-Los. Zij is dochter van Johan Los, die dankzij de inzet en hulp van 
Wierdenaren kon ontsnappen uit de kersttrein 1944 en hier een schuilplek kreeg. Johan Los 
is zijn leven lang de Wierdenaren dankbaar gebleven. In 2000 heeft hij zijn verhaal 
opgeschreven. Hij was toen 84 jaar en schreef het verhaal op om het niet te vergeten. 

De naam van de eerste familie waar hij met zijn aanstaande zwager en nog een man afkomstig 
van Goeree Overflakkee een schuilplek had gevonden, was het gezin van moeder Woolderink. 
Zij was weduwe met een inwonende getrouwde zoon en nog twee meisjes. Toen Johan met zijn 
twee mede eilanders bij moeder Woolderink binnenkwam zat daar Willem Campfens  postbode 
uit Oude Tonge ( dorp waar mijn vader vandaan kwam) in zijn postbode uniform aan tafel. 
Een zoon van familie Woolderink was postbode en zat in het verzet. Bij de familie Woolderink 
zijn ze dertien dagen geweest. `s Nachts slapend in het hooi op de zolder in de schuur. 
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De postbode heeft via ondergrondse een andere plek gezocht. Johan is met zijn aanstaande 
zwager opgehaald door boer Lammers, die aan de Notterweg woonde op nummer 20 vlakbij 
Nijverdal midden in de bossen (nu: Van Kregtenweg). De andere man, Arend de Vogel, is bij 
een andere boer in de buurt ondergedoken. Het gezin Lammers bestond uit Jan Lammers zijn 
vrouw en zoontje. Ook woonden er een ongetrouwde zuster en broer. Johan schreef: “Wij 
konden toen in een slaapkamer slapen en dat was fijn. We hadden een rustig leven hielpen 
met melken en in de schuur. Hout halen in de bossen en klein hakken tot brandhout.” 
Maar de aanstaande zwager van mijn vader, toen 17 jaar oud, kreeg heimwee en wilde naar 
huis. Via de ondergrondse hebben ze een vals Ausweis gekregen, waarop stond vermeld, dat 
ze in Duitsland afgekeurd waren. De beide mannen zijn eind februari 1945 vertrokken. Een 
barre tocht, deels gelopen, via Kampen, Utrecht en Rotterdam. En vanaf Rotterdam verder 
met een schipper die bereid was om hen verstopt in het ruim mee te nemen naar Middelharnis. 

In 1948 is Johan Los getrouwd. Maar in 1953 treft hem een nieuwe ramp,  de waternoodramp, 
waarbij zijn boerderij instort door de kracht van het stijgende water. Enkele familieleden 
verdwenen daarbij in het water en zijn verdronken. De tweede ingrijpende ramp in zijn leven. 
“De beschieting van de trein in Wierden had voor mijn vader anders kunnen verlopen en was 
ik er niet geweest. In februari 1953 was de tweede keer dat mijn vader en nu met zijn familie 
in levensgevaar verkeerde. Mijn moeder was zwanger van mij. Drie weken later ben ik in 
Rotterdam geboren”, aldus Wil Sangster-Los. 

 

Het rijksmonument de schaddenschöppe 
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15 februari 2018, het rijksmonument de schaddenschöppe met ernstig verval en instorting 
bedreigt. 
 
Als er een monument met afbraak of ernstig verval te maken krijgt staan de mensen vaak 
klaar met reacties zoals  ‘wat is het toch jammer’ en ‘laten we er iets aan proberen te doen’. 
 
Op bijgaande foto zien we de schaddenschöppe van het erve Hartgers. De boerderij was aan 
de overkant van de weg en is vervangen door een nieuwe woning. Deze schuur behoorde tot 
het erve Hartgers. De schuur werd vroeger, behalve voor het stallen van jongvee, ook gebruikt 
voor het bergen van de schadden (plaggen). Daarvan werd er iedere dag een kruiwagen vol 
gebruikt voor het open vuur in de boerderij. Deze schuur werd, toen Zenderink zijn bezittingen 
verkocht, apart van de boerderij en samen met een stuk land, verkocht aan handelaar in 
vastgoed. Later kwam de schuur in handen van een inwoner van Wierden. De schuur heeft 
een unieke vlechtwerkwand aan de straatzijde en is, wellicht mede daarom, onder 
Rijksmonumentenzorg geplaatst. Vroeger werd het vlechtwerk verzorgd door "Dekkers 
Graads" die ook als 81-jarige nog de nok van het dak van de boerderij had gerepareerd. Deze 
heeft in 1976 nog wat reparaties verricht. 
 
Er is de afgelopen jaren wat af geprocedeerd over deze schuur. Eigenaar en gemeente konden 
het niet eens worden over de bestemming. De eigenaar blijft ernstig in gebreke bij het 
onderhoud van dit Rijksmonument. De Erfgoedwet van 2016 zegt het volgende: Eigenaren van 
rijksmonumenten worden tot onderhoud verplicht dat voor instandhouding noodzakelijk is. 
Passieve en actieve verwaarlozing dat de instandhouding van het monument bedreigt, is 
verboden. 
 
Jurisprudentie over handhaving onderhoudsplicht (last onder dwangsom): 
 
Uit diverse rechterlijke uitspraken kunnen de volgende richtlijnen worden afgeleid: 
Wanneer kan een last onder dwangsom worden opgelegd: 
-    als zonder maatregelen het monument in gevaar is (“beëindigen van het in gevaar 
brengen”); 
-    ook bij schade door slijtage of verwering van materialen; 
-    ook al treden er ernstige financiële gevolgen voor de eigenaar op, de belangen van het 
monument gaan voor; 
-    er mag geen zicht zijn op de verlening van een (nieuwe) sloopvergunning; 
-    het ontbreken van een alternatieve bestemming voor het monument is geen beletsel. 

Eisen die aan de last onder dwangsom worden gesteld: 
-    alleen passende maatregelen om schade aan het monument te voorkomen. 
-    de gemeente moet concreet aangeven wat de passende maatregelen zijn om de schade te 
beperken; 
-    maatregelen mogen niet leiden tot het (nagenoeg) afbreken en opnieuw opbouwen van 
het monument. 

De gemeente heeft, buiten de monumentenwetgeving om, wel mogelijkheden handelend op te 
treden tegen het verval van panden. Een gemeente kan altijd handhavend optreden bij strijd 
met het Bouwbesluit, strijd met de erfgoedverordening en via de Woningwet, of ernstige strijd 
met criteria uit de welstandsnota. Maar gebeurt er ook iets tegen het verval van de 
schaddenschöppe? 
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Herman Mensink 25 jaar doodgraver  

 

 
 
Herman Mensink in het pak dat hij altijd droeg bij de begrafenisplechtigheden. 
 
 
Dit verhaaltje is uit de krant van 1 december 1977. Herman Mensink was toen 25 jaar 
doodgraver. 
 
Het beroep van doodgraver is sinds jaar en dag omgeven met een zekere geheimzinnigheid. 
Over het werk van een doodgraver wordt niet zo vaak gesproken als over het werk van een 
fabrieksarbeider. De oorzaak moet worden gezocht in het feit, dat de dood en wat daarmee te 
maken heeft ver van de mensen afstaat. Daar praat je niet over. En taboe dus. 
 
Herman Mensink, 44 jaar (1977), doodgraver in Wierden zegt peinzend dat hij zijn werk als 
een gewone baan beschouwt. Half november 1977 was het exact 25 jaar geleden dat Mensink 
doodgraver werd. Solliciteren hoefde niet, want zijn vader en grootvader waren ook al 
doodgraver geweest. Volgens Herman is het in het jaar 1977 een eeuw geleden dat zijn 
grootvader doodgraver werd. In die tijd was het een kleine bijverdienste. Het was logisch dat 
een boer die in de buurt van de begraafplaats woonde ook doodgraver was weet Herman te 
vertellen. Toen in 1977 doodgraver Kleinbrinke overleed nam mijn grootvader het over. De 
familie Mensink had indertijd een boerderij op de hoek van de Kerkhofstraat en de 
Dikkensweg. Aan het eind van de jaren zestig moest de boerderij plaats maken voor 
parkeerterrein ten behoeve van de bezoekers van de Sporthal ’n Dikken die toen werd 
gebouwd. In die tijd verhuisde de familie Mensink naar de erve Kielweg, het huidige pand op 
de Klomphof. 
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Het was de normaalste zaak van de wereld dat Herman bij het overlijden van zijn vader de 
grafspade overnam. Hij was toen 21 jaar en waarschijnlijk de jongste doodgraver in Nederland. 
Maar de leeftijd doet er niet zoveel toe, meent Herman en dat zal best als je er zo je eigen 
redenen voor hebt om graven te maken. War volgens Herman wel toe doet is de lichamelijke 
gesteldheid. Een ijzeren conditie is een vereiste. “Wat dacht je als je de hele dag polderen 
moet”, maakt hij quasi geïrriteerd duidelijk. Hij voegt er met enige trots aan toe dat hij in de 
afgelopen 25 jaar nog geen uur ziek is geweest. 
 
In totaal begroef de Wierdense doodgraver al 1365 mensen. Hoeveel er dat in zijn hele 
loopbaan zijn geworden zegt de historie niet jammer genoeg. Lange tijd op de begraafplaats 
aan de Appelhofstraat en sinds januari 1974 op de Algemene begraafplaats aan de 
Vriezenveenseweg. Als je hem hoort praten komt de gedachte op dat het voor Herman een 
routineklus is om een graf te graven. Dat spreekt hij niet tegen. Voor elk graf zegt hij bijna 
anderhalve dag uit te trekken. “Een graf maken kost vijf en een half uur, het dichtgooien twee 
uur en voor alles wat er zo bijkomt heb ik een halve werkdag nodig”, verklaart Herman die 
nog uitlegt dat voor een graf met bekisting 3,8 m³ grond moet worden uitgegraven. Zonder 
bekisting hoeft er slechts 2,5 m³ zand te worden verzet. 'Ik graaf zo steil mogelijk, op het laatst 
moet ik er met de ladder in, want een normaal graf is 1,90 meter, of voor meerdere personen 
zelfs 2,40 meter diep'. 
 
Er is in de afgelopen 25 jaar dat Herman regelmatig staat waar anderen liggen nogal het één 
en ander veranderd. Om te beginnen het aantal begrafenissen. Vroeger misschien 15 tot 20 
per jaar de afgelopen twee jaar steeds rond de 75. Voorts was de kindersterfte vroeger veel 
groter dan nu. Anno 2017 wordt het geheel machinaal verzorgd, en heeft de gemeente heeft 
de taak van Herman overgenomen. 
 
Herman Mensink is overleden op 13 juni 2003 en begraven op de Algemene begraafplaats aan 
de Vriezenveenseweg. 

 

Herman Maris overleden 

Herman Maris oud bestuurslid HKW overleden op 9 augustus 2017. 

Afgelopen week bereikte ons het droeve bericht dat Herman Maris op 87 jarige leeftijd was 
overleden. Ondanks dat hij reeds geruime tijd bedlegerig was en dat zijn leven langzaam aan 
bergafwaarts ging komt dit bericht van overlijden toch nog plotseling. Wij wensen zijn vrouw 
Hanna, kinderen en kleinkinderen sterkte toe in het dragen van dit verlies. Theo Pigge, 
Historische Kring Wederden. 

Herman heeft voor de Historische Kring Wederden veel betekend. 
Hij was één van de bestuursleden van het prille begin, hij maakte mede  de doorstart mogelijk 
van het comité “Wierden vijftig jaar vrij” in 1995  naar het bestuur van de Stichting Historische 
Kring Wederden. Haantjesgedrag was hem vreemd, in tegendeel: waren er verschillen dan was 
zijn advies soms kritisch, maar weldoordacht en altijd met als einddoel de Historische Kring. 
Moest er wat geregeld worden dat kon je dat met hem overleggen. Navragen was niet nodig; 
het kwam in orde. Ging het om een stuk vloerbedekking of een mooi stukje velours voor in de 
vitrine, Herman had het wel ergens in de zaak. 
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Uitreiking van de Wierdense Vrijwilligersprijs op 11 februari 2009 door burgemeester Bernard 
Kobes. Links Hanna en in het midden Herman Maris. 

Herman fungeerde ook lange tijd als ondersteuning van de penningmeester in het ophalen 
van donateurgelden welke niet werden overgemaakt.  
Vooral ook Herman zijn positieve invalshoek in alle vergaderingen. Altijd opbouwend en toch 
ook kritisch adviserend bezig. Wat Herman dan ook zo sierde was dat hij nooit in de 
schijnwerpers stond of wilde staan. Altijd maar zeggen, dat is niet nodig. Als 
verenigingsmensen weten we thans dat we dit type vrijwilligers met een lampje moeten zoeken. 
Ook Hermans echtgenoot Hanna mogen we in deze niet vergeten. Zij dacht en werkte mee, 
natuurlijk om Herman letterlijk de ruimte te geven die hij voor al het organiseren nodig had. 
Zij was in de winkel en thuis bij de kinderen. Tot 2009 heeft Herman deel uitgemaakt van het 
bestuur. 

Herman heeft vanaf 1957 tot 1997 dus meer dan 40 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van 
ABH – WWV, de Wierense winkeliersvereniging.  Ook in dit bestuur heeft hij zijn niet aflatende 
inzet getoond.  Alles wat georganiseerd werd door ABH was mede ontstaan uit het brein van 
Herman.  In elk bestuur zijn de “werkers” van eminent belang. Samen met mensen als Jan 
Reterink, Albert Eshuis, Rudie Höften en vele vele anderen die in het bestuur van ABH hebben 
gezeten, werd er veel op touw gezet ten behoeve van de Wierdense bevolking.  Ruim 40 jaar 
heeft Herman Maris gereden met Sint Nicolaas naar of het station in Almelo of het station in 
Rijssen. In opdracht van het ABH-WWV bestuur verzorgde Herman de organisatie van die 
middag. De Sint Nicolaas en de pieten. Het sminken van de Sint en zijn Pieten. Maar ook het 
strooigoed moest er zijn. Herman Maris regelde het! 

Herman Maris was medeoprichter van het Wiezo Comité. Hij heeft meer dan 25 jaar deel 
uitgemaakt van het bestuur van de Wiezo. Ook hier de initiatieven van hem met hand en 
spandiensten, het ophalen en opbouwen van de marktkramen. Maar ook het verzorgen van 
de prijzen voor verlotingen en het altijd aanwezig zijn wanneer dat nodig was.  Ook binnen 
deze organisatie vrijwilliger van het eerste uur zonder enige vorm van eigen belang of financieel 
gewin en zonder onkostenvergoeding. 
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Van 1980 tot 2006 heeft Herman deel uitgemaakt van het reiscomité van de Taborkerk. Hij 
heeft samen met zijn medebestuursleden 28 keer een reis georganiseerd voor mede kerkleden. 
Herman zorgde voor de organisatie via reisbureau Pouls, en zat daardoor vanwege zijn “vrije” 
beroep als woninginrichter menig uur aan het bureau bij reisbureau Pouls om alle afspraken 
te maken. Ook onderweg was hij reisleider en regelde Herman de pauzes en de inwendige 
mens. 

Confectiebedrijf Wanscher aan de Dikkensweg 

 
 
Confectiebedrijf Wanschers aan de Dikkensweg, nu Jumbo. 

Firma G.H. Wanschers en Co. bestond in het jaar 1958 vijftig jaar. 
‘Als we alles nog eens een keer over moesten doen zouden we ons nog wel eens een keer achter 
de oren krabben, alvorens dat besluit zou vallen’. Deze woorden zijn van het echtpaar G.H. 
Wanschers- Schipper. Ze vieren hun vijftigjarig huwelijksfeest op vrijdag  en ook het vijftigjarig 
bestaan van de zaak. In de gezellige woonkamer gezeten tegenover het nog krasse echtpaar 
werd door hun verteld over de afgelopen jaren. 

Uit alles blijkt de hardnekkigheid om met een oneindige dosis geestdrift, maar bovenal liefde 
voor het zakenleven door te zetten en uit het niets iets op te bouwen wat hun beider werk 
moest bekronen. De vijftig jaar overziende blijkt dan ook wel dat in verschillende fasen van 
deze periode de strijd keihard was. Als jong maatje die al op twaalfjarige leeftijd aan de slag 
moest, was Wanschers al spoedig doordrongen van het feit dat hij, wilde hij hogerop in de 
maatschappij komen, in de avonduren moest uitkijken naar een bijverdienste. Zelf uit een 
groot gezin, waarvan moeder weduwe was, was hem al vroeg duidelijk geworden dat hij vooruit 
moest komen in de maatschappij. Toen nog bij moeder wonend aan de Marktstraat, begon hij 
‘s avonds te barbieren (scheren) en stichtte een handeltje in sigaren en manufacturen.  

Toch had Wanschers nog wel tijd over voor de liefde. Hij leerde een vrouw kennen van 
Schipper, een geslacht waaruit van oorsprong ook de nodige zakenlieden zijn gekomen. 
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Op 21 juli 1911 werd de grote stap gewaagd en stapten de jongelui in het huwelijksbootje. Zij 
vestigden zich in het inmiddels aangekocht pand aan de Nijverdalsestraat. Hierin werd een 
manufacturenwinkeltje gevestigd en daarnaast een barbierszaak. In deze laatste zaak werd 
Wanschers ’s avonds bijgestaan door Dieks Schipper, die later deze winkel overnam. Het was 
in het begin natuurlijk moeilijk om de zaak aan het draaien te krijgen. Wierden was toen nog 
een onbeduidend plaatsje met weinig welvaart. Toch werd in deze periode 1911 – 1918 de 
grondslag gelegd voor het nieuwe bedrijf. Van ’s morgens zeven uur tot ’s avonds half elf was 
de winkel open. Mevrouw Wanschers, bijgestaan door een zuster van haar man, had naast de 
winkel ook de zorg over haar drie kinderen die inmiddels waren geboren. 

Wanschers had verder gekeken en in 1918 werd een grossierderij en een breierij in het leven 
geroepen. Daar waren zestien meisjes werkzaam. De werkzaamheden breiden zich uit. 
Wanschers doorkruiste per motor geheel Overijsel en een gedeelte van Drenthe om de 
goederen aan de man te brengen. Onder supervisie van zijn vrouw produceerde de breierij 
veel wollen sokken en ondergoed. Daar was in die dagen veel vraag naar. Vanwege de drukte 
kwam de dochter in de zaak, en al spoedig volgde ook zoon Jan. Er werden vertegenwoordigers 
in dienst genomen, die per auto een veel groter gebied konden bereiken. Voor de oorlog werd 
de breierij aan de kant gedaan. In 1950 werd op een terrein aan de Dikkensweg (nu Jumbo) 
een confectiebedrijf gesticht, welke in 1960 nog eens flink werd uitgebreid. In 1968 werkten 
er zestig medewerkers waaronder een vijftal vertegenwoordigers die geheel Nederland 
bestreken. Er is door de familie stug en enorm hard gewerkt. Ze hebben bereikt wat  
Wanschers zich destijds in zijn jongenshoofd had geprent, vooruitkomen in de maatschappij. 
Anno 2018 is zowel het bedrijf en de winkel al weer jaren verleden tijd. 
  

De Meteor van Ypelo  

 
 
Op 27 februari 1952 maakte een Gloster Meteor straaljager een noodlanding in Ypelo.  De 
ontwikkeling van dit toestel (met name de motoren) begon reeds in 1940. Het eerste prototype 
koos het luchtruim op 5 maart 1943. De Gloster Meteor beleefde zijn eerste operationele inzet 
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door de Royal Air Force (RAF) op 17 juli 1944 bij 616 Squadron en werd na de capitulatie van 
Nazi-Duitsland (het begin van de koude oorlog) vrijgegeven voor export naar andere landen. 
De Meteor werd zo, behalve bij de RAF, ook het standaard-jachtvliegtuig van Luchtmachten 
van de Australië, België plus Nederland en kwam ook in gebruik bij de Israëlische Luchtmacht. 

 

Vanaf de zomer van 1948 tot in 1959 had de Nederlandse Luchtmacht circa 
tweehonderdzestig exemplaren van de Meteor in dienst. Bij Fokker in Amsterdam-Noord en 
Aviolanda in Papendrecht werden in totaal 330 toestellen gebouwd, de eerste grote naoorlogse 
bouwopdracht voor de Nederlandse luchtvaartindustrie. De eerste versie van de Meteor in 
Nederlandse dienst was het type F4, gevolgd door type F7 (trainer) en F8. De types F4 en F7 
hadden geen schietstoel, deze (type Martin Baker) werd met ingang van type F8 wel 
ingebouwd. 

Met de Gloster Meteor zijn meer ongelukken gebeurd dan met enig ander type vliegtuig uit de 
geschiedenis van de Nederlandse militaire luchtvaart. Ten minste achtenzeventig Meteors zijn 
verongelukt of hebben noodlandingen gemaakt, waarbij meer dan veertig vliegers om het leven 
kwamen. 
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Op 27 juni 1948 arriveerden de eerste drie Gloster Meteors F4 op Twentse bodem en werden 
ingedeeld bij de JVS (Jacht Vlieg School), toen nog uitgerust met Spitfires (bekend uit de 
Tweede Wereldoorlog). Nog geen jaar later werden de Spitfires afgestoten en werd vanuit de 
JVS op 15 november 1948 het eerst operationele luchtverdedigingssquadron opgericht (nr. 1 
Squadron) dat op 28 januari 1949 werd overgeplaatst naar de vliegbasis Leeuwarden en 
omgedoopt werd tot 323 Squadron. Op 15 mei keerde 323 Sqn. vanaf Leeuwarden terug op 
Twenthe met de meerderheid van hun Meteors. Het toestel met de registratie I-63 arriveerde 
op 18 mei 1951 op Twenthe. Een week later werden er nog drie Meteors vanaf Leeuwarden 
naar Twenthe overgevlogen, waarbij aangetekend kan worden dat de I-51 waarschijnlijk op 
26 mei arriveerde en op 20 juni volgde nog de I-35 (later Y9-5). Op 21 april 1952 vertrekt 323 
sqn. van Twenthe om voorgoed op de vliegbasis Leeuwarden te worden gestationeerd, waar 
het in de vijftiger jaren de rol van schietschool voor de KLu op zich neemt, zowel voor vliegers 
als voor instructeurs. 
 
Het toestel dat in Ypelo een noodlanding maakte was van het type F4, werd niet door Fokker 
gebouwd, maar werd overgenomen van de Royal Air Force met RAF-serienummer VZ390 en 
kreeg de KLU-registratie I-63. Het kwam op 17-2-1950 in Nederlandse dienst, werd op 19-6-
1950 ingedeeld bij 325 Squadron op Leeuwarden, op 3-8-1951 bij 323 Sqn. op Twenthe en op 
8-9-1951 bij 327Ssqn. op Volkel. Op 5-10-1951 kwam het toestel (weer) bij 323 Sqn. op 
Twenthe terecht, waar het de squadroncode Y9-9 (Y9 voor 323 Sqn. en 9 voor het vliegtuig) 
kreeg. 
 
De Meteor-vliegers van alle KLU-squadrons oefenden frequent in het luchtgevecht en 
aanvallen op gronddoelen en die van 323 sqn. deden dat ook op de middag van 27 februari 
1952. Vanaf Twenthe stegen een aantal secties (twee vliegtuigen) op, waarbij elke sectie een 
kleur als code kreeg aangewezen. Eén van de vliegers die aan deze oefening deelnamen was 
sergeant-vlieger Arend de Waard (uit Deventer) die de Meteor type F4 met de code Y9-9 vloog. 
Hier onder volgt een weergave van het formele rapport over zijn belevenissen die dag inzake 
zijn noodlanding in Ypelo: 

De Waard vloog als nummer 2 (naast de leider = nummer 1) van de Amber-sectie (2 vliegtuigen) 
tijdens een schietoefening. Boven het oefengebied aangekomen heeft hij de 
brandstofvoorraden in de verschillende tanks gecontroleerd en gezien dat deze ruim voldoende 
waren. 

Direct na de oefening stopte de linker motor van de Meteor plotseling. Na controle van de 
hoeveelheden brandstof bleek dat de meter van de tank voor de linker motor “nul” aanwees 
terwijl de rechter “geheel vol” aangaf. De conclusie van de Waard was dat het voorste gedeelte 
van de hoofdtank (dat de brandstof voor de linker motor bevat) niet was bijgevuld vanuit de 
tank onder de romp van het toestel. Hij verrichtte de voorgeschreven handelingen bij het 
uitvallen van een motor en besloot terug te keren naar de basis (Twenthe). Meteen nadat hij 
zijn leider hier van op de hoogte had gebracht, viel ook de rechter motor uit. De Waard bracht 
zijn leider ook hiervan op de hoogte en van zijn besluit om een noodlanding te maken. 

Zijn hoogte was op dat moment ca. 1.000 m. en hij begon een zweefvlucht met een snelheid 
van ruim 330 km. per uur, tegelijkertijd een bocht makend van 180 graden om goed voor het 
veld te komen dat hij voor zijn noodlanding op het oog had. Op zeer lage hoogte gekomen deed 
De Waard de vleugelkleppen en de remkleppen uit om zo snel mogelijk snelheid te 
verminderen. 

Voor het veld stonden verschillende jonge boompjes die geraakt werden waardoor het toestel 
nog eens extra afgeremd werd en waardoor het een helling naar rechts kreeg. De Waard 
probeerde dit laatste zoveel mogelijk te herstellen, wat niet geheel lukte, met als resultaat dat 
de Meteor met de rechter vleugel enigszins naar beneden het veldje bereikte. Het veldje bleek 
echter iets hoger gelegen dan de omgeving, waardoor de rechter vleugel en rechter motor van 
de romp werden gescheurd en het toestel ongeveer 20 graden uit de koers raakte. 
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De Meteor kwam na ca. 150 m. tot stilstand en De Waard kon het vliegtuig gelukkig ongedeerd 
verlaten. De schade was aanzienlijk: De rechter vleugel was volkomen verwoest, de rechter 
motor lag op ca. 30 m. van het vliegtuig, de linker motor was omhoog gedrukt door beplating 
van de vleugel heen, de onderzijde van het toestel was vrijwel geheel vernield en de staart en 
rompsectie waren verwrongen en gebroken. 

 
Herman Broeze (Ypelo/Markelo) was ooggetuige van de noodlanding van de Meteor in Ypelo 
op 27 februari 1952. Herman Broeze (Dieren) stuurde de gegevens per email. Het 
onderstaande geeft een goede indruk van het geheel. 

‘Ik was die middag rond half vier op het land aan het werk toen ik een toenemend fluitend 
geluid hoorde. Ik keek om me heen om te zien wat dat was, want het was een vreemd geluid 
dat niet thuis hoorde in onze agrarische omgeving. Boven het Mokkelengoor zag ik een 
vliegtuig op zeer lage hoogte met behoorlijke snelheid naderen en pal op de boerderij de Hos 
(ter Horst) aanvliegen. Het zat reeds zo laag dat het de toppen uit twee berken vloog die aan 
de Ypeloweg stonden (nu nog slechts één), op de hoek van de toegangsweg tot de Hos. 

De vlieger moet gezien hebben dat hij recht op de Hos afkoerste, maakte een bocht naar rechts 
om die te ontwijken en meteen daarna een bocht naar links om het voor hem opdoemende 
(nu) erve Heimerink ook te ontwijken. Na die laatste bocht scheerde het toestel op een paar 
meter hoogte vlak over een houtwal achter de Hos heen. Het raakte echter met zijn rechter 
vleugel wel de jonge uitlopers van boomstronken van een tweede houtwal (pal achter de 
eerste). 

Vlak achter deze tweede houtwal kwam het toestel met een behoorlijke klap in het weiland 
terecht en maakte een flauwe draai naar rechts, waarbij er stukken van af vlogen die verspreid 
terecht kwamen. Een motor lag enkele tientallen meters van het toestel verwijderd. Dit weiland 
ligt aan de zuidzijde van erve Heimerink, naast de huidige grote rundveestal. De vlieger kon 
er gelukkig ongedeerd uitstappen. 

Het duurde niet al te lang voordat er de nodige militairen en politieagenten ter plekke waren 
die het perceel rondom het vliegtuigwrak afzetten. Het erve Broeze stond vol met militaire 
voertuigen en het hele gebeuren was met de nodige geheimzinnigheid omgeven. Het wrak werd 
dag en nacht bewaakt, maar sommigen van de bewakers waren een enkele zeer nieuwsgierige 
“noaber” evenwel ter wille en stonden toe (bij de aflossing van de wacht) dat er even in de 
cockpit mocht worden plaatsgenomen. Ook de schoolklas van Broeze (Dieren) mocht kijken’. 
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Vanwege de drassige grond moest er vanaf de Ypeloweg met staalplaten een toegangsweg naar 
het wrak worden aangelegd, zodat de zware bergingsvoertuigen (o.a. een kraan) hun werk 
konden uitvoeren, waarna de wrakstukken werden afgevoerd op twee diepladers. Dit gebeurde 
enkele dagen na de noodlanding. 

 

 



225 
 

 

 
Het dagblad Trouw schreef een dag later (28 februari 1952) een artikel met een foto van het 
wrak over dit ongeval, waarin onder meer het volgende wordt vermeld: 

Straaljager-piloot maakte geslaagde noodlanding. 

Een straaljager van de vliegbasis Twente is Woensdagmiddag omstreeks halfvier in Ypelo, 2 
km. van Almelo, verongelukt. De piloot, de 21-jarige sergeant-vlieger A. de Waard uit Deventer, 
bleef ongedeerd. Sergeant De Waard vloog in een formatie in de omstreken van Almelo. Op de 
terugweg naar de vliegbasis, toen de toestellen op een hoogte van ongeveer 2000 meter vlogen, 
sloeg een motor van het toestel van De Waard af. Enige ogenblikken later viel ook de andere 
motor uit. De piloot werd gedwongen een landing te maken en keek uit naar een geschikte 
landingsplaats. Achter de school in Ypelo zag De Waard een bouwland en hier in probeerde 
hij het toestel aan de grond te zetten. Na een groep bomen en een boerderij te hebben 
ontweken kwam het toestel met een snelheid van tenminste 200 km per uur op het bouwland 
aan de grond. Brokstukken van het toestel werden honderden meters verspreid. De rechter-
motor lag op tientallen meters naast het vliegtuig. De rechtervleugel werd geheel vernield. De 
bestuurdersplaats bleef onbeschadigd. Geheel ongedeerd stapte sergeant De Waard uit zijn 
machine.  

Onderzoek wees uit dat Sgt. de Waard niet op de hoogte was dat een bepaalde knop zowel 
links- als rechtsom kon worden gedraaid om de brandstoftoevoer vanuit de tank onder de 
buik van het toestel naar de tanks voor de beide motoren te regelen. Dit werd hem echter niet 
aangerekend, daar de betreffende modificatie pas in latere versies van de Gloster Meteor werd 
ingevoerd en dit blijkbaar niet of onvoldoende was gecommuniceerd naar de vliegers. Eén van 
de rapporten vermeldt: “De vlieger heeft na het afslaan van de linker motor goed gereageerd 
en de noodlanding zelfs op een behoorlijke manier uitgevoerd”.  

Opvallend is dat het zelfde toestel de dag voor de noodlanding zijn buiktank verloor boven 
Borne. Na dit ongeval werden er verbeteringen aan de Meteor F4 aangebracht die er voor 
zorgden dat de problemen met de brandstofvoorziening, zoals sergeant de Waard die 
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meemaakte, tot de verleden tijd behoorden. Sergeant-vlieger Arend de Waard bracht het er 
gelukkig zonder letsel van af. Maar de schade aan de Gloster Meteor Y9-9 van 323 Squadron 
van de vliegbasis Twenthe werd bepaald als “Categorie vijf”, hetgeen “onherstelbaar” betekent. 
Het toestel werd na de berging op de vliegbasis Twenthe gesloopt, waarna de nog goede 
onderdelen voor hergebruik werden bestemd. 

Wierden, december 2016, Stichting Historische Kring Wederden, samengesteld door Henk 
Hommers en Kees Kroon. 

 

Het verhaal van een schöllook 

 

 

Ik geloof niet dat onze kinderen weten wat een schöllook is. Het voornaamste gebruik van 
opoes schöllook was om haar 'kleed' te beschermen, omdat zij er daar maar een paar van had. 
Maar ook omdat het makkelijker was om een schöllook te wassen dan een 'kleed'. Zij gebruikte 
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de schöllook ook om pannen van een kachel of uit een oven te halen. Hij was ook goed om de 
tranen en de smerige snuitjes van de jongens of de meisjes af te vegen. Als zij de eieren uit 
het kippenhok ging halen, was de schöllook heel handig om de eieren in te dragen. Als er 
praatvolk kwam, konden haar eenkennige kinderen onder haar schöllook weg kruipen. En als 
het koud was, kon zij haar armen in de schöllook draaien en opwarmen. 
Hij was ook heel handig om menig zweetdruppeltje af te vegen als zij boven het fornuis stond 
te koken. Hout voor een kachel werd ook in de schollook in huis gehaald. Uit de tuin droeg zij 
in de schöllook alle soorten groente in huis en als de erwten gedopt waren, gingen de schillen 
in de schöllook. In de herfst gebruikte zij de schöllook om de appels op te rapen die onder de 
bomen lagen. Als opoe onverwacht praatvolk zag aankomen, stond je ervan te kijken hoeveel 
meubels dan de oude schöllook in een paar minuten kon afstoffen. Als het eten klaar was, 
ging opoe naar buiten en zwaaide met de schöllook. Dan wist iedereen dat het tijd was om 
naar huis te komen. Het zal nog lang duren voor dat er iemand is die iets heeft uitgevonden 
wat voor zoveel dingen gebruikt kan worden als een schöllook. 

En bedenk: in deze tijd zouden wij er gek van worden te weten hoeveel 'ongemak' er in een 
schöllook zat. Toch heb ik er nooit wat aan over gehouden, schrijft Dijkhuis. 

Dit verhaaltje komt uit het Twents Woordenboek van G.J.H. Dijkhuis: 
SCHÖLLOOK, de beste kaante van ‘n schöllook - de mooiste kant, zijde. 

De wichter doot de beste kaante van’n schöllook veur - De meisjes dragen de beste kant van 
de schort aan de voorkant; of ze laten zich van hun mooiste kant zien. 

 

Rituelen rondom begraven 
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1943, de begrafenis van C. Kuysten, hoofd van de lagere school te Ypelo. Met de lijkwagen die 
werd getrokken door een paard dat was afgedekt met een rouwkleed. De lijkwagen was 
eigendom van de lijkwagenvereniging. 

De rituelen rondom begraven. In  de streektaal wordt een begrafenis een grove genoemd. De 
lokale uitvaartvereniging komt voort uit het nabuurschap. En komt van zijn oorsprong van 
het platteland in grote delen van Nederland. 

De agrarische bevolking had een heel stelsel van ongeschreven regels die nauwkeurig 
omschreven wie aan wie welke hulp moest verlenen. Het is de oude burenhulp, waarbij deze 
buren echt op elkaar konden rekenen. Er waren verschillende gradaties. Je kon noodnoaber 
zijn, waarbij je direct te hulp kon worden geroepen, of gewone noaber. Bij alle gelegenheden 
waarbij hulp nodig was, zoals bij geboorte en overlijden, kwamen deze noabers onmiddellijk 
in actie. Een soort verzekering in natura dus. Geld of goederen kwamen er niet aan te pas. 
Het was gewoon dat men zo voor elkaar zorgde. Mensen waren vaak al vanaf hun geboorte lid 
van een uitvaartvereniging, als een vanzelfsprekendheid. Vanaf hun zeventiende/achttiende 
jaar gingen zij contributie betalen. 

Als iemand overleed werden onmiddellijk de naaste buren in kennis gesteld, desnoods midden 
in de nacht. De vijf buren aan weerszijden waren  noaberplichtig. Zij regelden al het nodige, 
ongeacht hun verhouding tot de overledene of het kerkgenootschap waar zij lid van waren. De 
familie van de overledene had geen plichten. 

De noabers namen dus alle taken op zich en dat waren er nogal wat. Het ‘aanzeggen’, het 
mondeling bekendmaken van het overlijden, de aangifte op het gemeentehuis, maar ook het 
wassen en in de kist leggen van de overledene. De plaatselijke timmerman maakte de kist met 
de hand, meestal van hout dat op de hielde werd bewaard en gereed lag. Door de noabers 
werd ook een graf gegraven op de begraafplaats. De kist werd op een boerenwagen naar de 
begraafplaats gebracht, tenzij je rijk was, dan huurde je een lijkkoets. Dan kon je ook een graf 
kopen, terwijl arme mensen een plekje toegewezen kregen. De lijkstoet volgde te voet, of er 
werd gebruik gemaakt van koetsen, of van de kerbrik zoals op de foto te zien is. 

De buren droegen de kist naar het graf, maar niet altijd rechtstreeks. Onder leiding van de 
grafdelver werd er op bepaalde plaatsen drie keer met de zon mee om de dodenakker gelopen. 
Later gingen de mensen drie hoeken om, één voor de Vader, één voor de Zoon en één voor de 
Heilige Geest. Dan volgde de eigenlijke teraardebestelling en daarna kwamen de mensen nog 
even bijeen op de begraafplaats of in een ruimte in een gebouw. Bij de boerenbevolking werd 
de nagrove op de deel gedaan. Daar waren familie van de overledene bij en de noabers zorgden 
voor koffie en brood. Ter afsluiting werd er ook in sommige gevallen een borrel geschonken. 

Ook de verdere afwerking van de begrafenis was anders dan tegenwoordig. Het graf werd 
gedicht en dan kwam er een zogenaamd grafrek op te staan of een dodenhuisje. Daar kwam 
voor de periode van rouw een kleed overheen. Dat werd het ‘afdekken van het graf’ genoemd. 
Dit gebruik bestaat nog steeds. 

Het meer dan honderd jaar oude fenomeen van de lokale uitvaart leeft nog steeds. Een 
uitvaartvereniging kan voor dragers zorgen als er geen buren of familieleden zijn die dat 
kunnen of willen en ook de kleding voor de dragers wordt beschikbaar gesteld. Soms vervult 
een bestuurder de rol van eerste aanspreekpunt. 

Tegenwoordig hoeft de bode van de vereniging niet meer door het dorp te gaan om het 
overlijden te melden en de begrafenis aan te kondigen. Rouwkaarten worden nog wel 
verstuurd, maar er gebeurt heel veel via sociale media. Condoleren kan bijvoorbeeld digitaal. 

Het is niet meer vanzelfsprekend dat mensen lid worden van een uitvaartvereniging. Jongeren 
kennen het gebruik niet meer zo en zijn minder geïnteresseerd. Hierdoor bestaan ook de 
besturen vaak uit oudere mensen. 
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Kleine kruidenierswinkel 

 

 
De winkelpui van de winkel van Krommendijk met de reclameborden van o.a. Persil en 
Klokzeep Marktstraat 40. 

Eén van de kleine kruidenierswinkels was de winkel van Krommendijk aan de Marktstraat. 
Toen Hendrik Krommendijk (1910 –1974) acht jaar oud was  raakte zijn moeder uit de tijd. 
Hij wordt ondergebracht bij zijn grootouders en een ongetrouwde tante. Deze tante overlijdt 
op 16 januari 1933 en veertien dagen later overlijden zijn grootouders op 29 en 30 januari. 
Hendrik blijft alleen achter op drieentwintigjarige leeftijd. 

In maar 1934 is Hendrik getrouwd met Jansje Wolfs uit Almelo. Hendrik werkt in een fabriek 
in Hengelo en lijdt aan vreselijke hoofdpijnen. Tegenwoordig zouden we dat migraine noemen, 
maar dat woord was in Twente nog niet gebruikelijk in de streektaal. Maar daarom was de 
pijn er niet erger om. Een dokter geeft hem advies om buitenwerk te zoeken. En zo beginnen 
Hendrik en zijn vrouw Jansje een kruidenierswinkel aan de Marktstraat 40. Jansje werkt in 
de winkel en Hendrik vent met paard en wagen de boodschappen uit op het Hexel en De 
Piksen.   

De winkel was klein, de ruimte was vier bij vier meter met een klein etalageraam aan de 
voorkant en één opzij met een half gordijntje erachter. Achter het huis stond een schuur 
waarin rechts de ventwagen werd gestald en links was de paardenstal. In de winkel stond een 
toonbank met daarop een glazen kastje met chocola en pepermunt en andere snoepjes. 
Daarachter, tegen de wand, stond een groot rek met daar onderin grote schuine bakken voor 
alles wat los werd verkocht, zoals suiker, bonen, erwten en dergelijke. Koffie, thee en cacao 
staan in blikken wat hoger in de kast. Onder de toonbank staan grote vaten met stroop, groene 
zeep en olie. De kassa is een geldla met een kistje erin. 
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In de oorlog wordt een keer suiker geleverd die nat was. Doordat de suiker begon te drogen 
leek het alsof de suiker bewoog. De mensen dachten dat de suiker “leefde” en durfden deze 
niet te kopen op hun suikerbonnen. 
In die tijd zijn de winkels nog iedere avond open en zelfs op zondagmorgen komen nog klanten 
om boodschappen te halen. Betalen op deze dag is er niet bij, de boodschappen worden 
gewoon opgeschreven in het grote winkelboek. 

De winkel is in deze tijd geen vetpot en als Hendrik in 1942 een paar dagen per week bij de 
post kan komen grijpt hij deze kans met beide handen aan. In 1948 krijgt hij bij de PTT een 
vaste aanstelling. Het winkeltje wordt opgeheven en Hendrik en Jansje verhuizen naar de 
Smeijerskamstraat, waar opa woont. Hendrik Krommendijk overlijdt in 1974, 64 jaar oud. 
Uit  Wederaardigheden nr.8  1998 
 

 

De Marktstraat met de nummers 42, 44, 48 en 50 deze zijn afgebroken en vervangen door 
nieuwbouwwoningen, met links de Schoolstraat. 

 

De brulfteneugers 
 
Voor een Twentse bruiloft van ongeveer honderd jaar geleden werd men uitgenodigd door twee 
′brulftenneugers′. Dat zijn broers van bruid en bruidegom, die met een mooie spreuk de 
uitnodiging overbrachten. In elk gezin waar zij kwamen, kregen zij koffie (cichoreiwater) en 
wat 'in 't glas'. Op de zondag dat het bruidspaar voor het eerst in de kerk werd aangekondigd, 
werd 'broetstroal' gehouden: een feest waarop alleen familieleden werden genodigd. De beide 
families konden dan alvast met elkaar kennismaken. 
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Het Stadsmuseum Almelo heeft dit schilderij in bruikleen van de Vereniging Oudheidkamer 
Twente. Het verbeeld ‘twee brulfteneugers op pad’ van schilder Hendrik Valkenburg (1826-
1896). 

De laatste week voor de bruiloft kwamen de 'noabers' in actie. ′s Zondags was het 'reuskes 
maken' voor de meisjes uit de buurt. Dat wil zeggen dat er rode en witte papieren rozen werden 
gemaakt die de stoelen van het bruidspaar en de ereboog aan de 'niendeur' moesten versieren. 
De 'woagholt' (jeneverbes) die daarvoor nodig was, werd door de jongemannen gehaald. Nadat 
stoelen en ereboog van dit stekelige groen voorzien waren, staken de meisjes rode rozen in de 
stoel van de bruidegom, witte rozen in die van de bruid; in de ereboog werden rode en witte 
rozen gemengd. 

Trouwde een meisje bij de ander in, dan moesten de nieuwe 'noabers' de 'broedskoo' halen. 
Deze koe behoorde tot de uitzet en was steeds een van de beste koeien uit de stal. Zo kon men 
van de 'broedskoo' de maatschappelijke welstand van de bruid aflezen. De naaste buurman 
van de bruidegom bracht ondertussen de 'zeelwagen' (huifkar) in gereedheid. Deze wagen was 
namelijk de 'broedswagen' en de buurman had een 'haalmoal', dat wil zeggen dat hij de bruid 
moest halen. 

De brulfteneugers vertaalden de uitnodiging vaak op rijm, hieronder een voorbeeld. 

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

Met als afsluiting de datum en de tijd waarop men op de boerderij werd verwacht. 

 

De schaapskooi aan de Hortmeerweg in het Wierdense Veld 

 

 
 
De ploeg van Soweco Almelo bouwde de schaapskooi in het Wierdense veld aan de 
Hortmeerweg. 

De ploeg van uitvoerder Pouwel kreeg de opdracht om het werk uit te voeren. In de winter van 
1978 begonnen ze in de timmerwerkplaats met het maken van de ruiven. Zodra het weer het 
toeliet ging het verder met  het ontgraven van  de bouwput en het metselen van de fundering. 
De gebinten werden gemaakt en daarna gesteld. De constructie die is gebruikt lijkt op die van 
een oude Twentse boerderij. Het benodigde hout kwam uit de bossen van Landschap 
Overijssel. 
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De afmeting van de kooi is 11 bij 28 meter en heeft een capaciteit van ongeveer 300 schapen 
en lammeren. De reeds bestaande kleine kudde was voor die tijd ondergebracht  in een oude 
schuur bij de schaapherder. Het grote belang van een schaapskudde ligt vooral in het feit dat 
schapen uitstekende “heideonderhouders " zijn. Ze vreten namelijk alle opschot van kleine 
bomen weg en doen zich natuurlijk ook tegoed aan de heidestruiken. In de kooi is een kleine 
ruimte afgetimmerd die bestemd is voor de herder, zodat hij er de nacht kan doorbrengen in 
de tijd dat de kooi veranderd is in een kraamkamer. De vloer bestaat uit afgemaaide heide, 
die na een tijd zo goed doorgemest is dat ze afgevoerd kan worden en op het land gebracht 
kan worden, een en ander conform de potstalmethode. Het dak is geheel met riet gedekt en is 
er opgemaakt door een erkend rietdekkersbedrijf. 

Half oktober 1978 werd de kooi door SOWECO opgeleverd en het is de moeite waard om dit 
bijzondere bouwwerk en de schaapskudde met eigen ogen te bekijken. De kooi is gelegen aan 
de Zuidelijke Hoofddijk te Hulsen, maar nog net op Wierdens grondgebied. 

De huidige uitvoering wordt gedaan door Landschap Overijssel. Landschap Overijssel beheert 
dit uniek hoogveengebied van ruim 440 hectare. In de zomermaanden graast hier een 
schaapskudde om de heide in tact te laten. De grazende schapen gaan vergrassing tegen en 
houden berkenopslag zo kort mogelijk. 

Ooit was dit een gebied met veel nat heideterrein en volop levend hoogveen. Nu is het een 
bijzonder weids natuurgebied met (vergraste) heide en hoogveen. Hier vindt u nog echte rust. 
Het Wierdense Veld is de laatste decennia steeds droger geworden. Het is een uitdaging door 
het waterpeil te verhogen weer levend hoogveen te krijgen. Dat begint voorzichtig vruchten af 
te werpen. Soorten als eenjarig wollegras, zonnedauw, kleine veenbes, lavendelhei en 
veenmossen komen al weer terug. Bent u een vogelliefhebber? Voor veel vogelsoorten is het 
Wierdense Veld een eldorado. Rust, water, ruimte, beschutting en voedsel vinden ze hier volop. 
In 2015 broedde er een paartje kraanvogels. Heel bijzonder. Er huppelde een jonge kraanvogel 
rond.  Inmiddels broed er ieder jaar in het gebied een paartje kraanvogels.  Ook in 2017 en 
2018 hebben de kraanvogels er met succes gebroed. Voor het derde jaar op rij werden twee 
jongen groot gebracht. 
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Nieuwjaarsduik  
 

 
 
Op 1 januari wordt de jaarlijks terugkerende nieuwjaarsduik in het Lageveld gehouden. 
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Het gegil is niet van de lucht. Niet alleen de dames, maar ook de heren rennen schreeuwend 
het koude water in. Sommigen wagen zich aan een echte duik, de meesten keren drooghoofds 
terug naar de kant. Onderweg naar de handdoek en badjas laveren ze tussen de deelnemers 
door die zich nog richting het water begeven. Honderden mensen doen jaarlijks mee aan de 
nieuwjaarsduik in recreatieplas Het Lageveld in Wierden. Een veelvoud kijkt vanaf de zijlijn 
toe, warm verscholen in de winterjas. 
 
De nieuwjaarsduik in Wierden is een vrij jonge traditie, ontstaan tijdens de 
millenniumwisseling, maar is in korte tijd uitgegroeid tot een grootschalig evenement. De 
initiatiefnemers borduren voort op de Scheveningse nieuwjaarsduik, die al sinds 1960 wordt 
georganiseerd. Met het oog op de veiligheid en de sponsoring is een stichting in het leven 
geroepen, onder de noemer Nieuwjaarsduik Wierden. Van parkeerwachters bij de ingang van 
het recreatieterrein tot duikers in het water, het hele evenement is strak georganiseerd. Enkele 
overmoedige zwemmers worden naar de kant gedirigeerd. De stichting heeft de ambitie om de 
nieuwjaarsduik de komende jaren verder uit te breiden met nieuwe activiteiten en meerdere 
artiesten. 

RTV Oost zendt de happening rechtstreeks uit, zodat iedereen in de provincie kan 
meegenieten. Vooraf is er live-muziek en een warming up, die gezien de temperatuur en 
schaarse badkleding meer trekken heeft van een voorproefje op de duik. Een jury bepaalt 
welke personen het meest origineel zijn uitgedost. Opvallend is de gevarieerde leeftijd van de 
deelnemers. Het zijn zeker niet alleen overmoedige tieners die meedoen. Er staan zelfs kleine 
kinderen en stoere opa's en oma's tussen de meute te bibberen. Voor menigeen is het een hele 
ontnuchtering na een lange nieuwjaarsnacht. De duik zelf is in enkele minuten bekeken. Na 
afloop is er voor alle deelnemers een kop erwtensoep. En vervolgens snel naar huis voor een 
warme douche of heet bad. Bron: Ewout van der Horst. 

De organist Henk Gierveld 

 

Henk Gierveld 

Henk Gierveld (1931-1999). Henk is geboren in 1931 en was de zoon van bakker Gierveld aan 
de Rijssensestraat. Zijn vader was één van de medeoprichters van de huidige gereformeerde 
kerk. De kanselbijbel was zelfs nog eigendom van de familie Gierveld. Als kind voelde Henk 
zich al aangetrokken tot muziek. Bij zijn gereformeerde buurman Timmerman was hij 
regelmatig te vinden achter het harmonium. Dit tot genoegen van de vader van Henk en het 
duurde dan ook niet lang of Henk kon thuis op zijn een eigen harmonium spelen. 

De eerste muzieklessen kreeg Henk van de orgelleraren Jordans, Brilman,  Boersma en Steen. 
Jordans werkte volgens de breinaaldmethode. Hij tikte de maten met een breinaald. Als Henk 
het niet goed deed, kreeg hij een tik over de vingers. Na de leerzame breinaaldperiode ging 
Henk in de leer bij Brilman te Almelo. In de oorlogsjaren klonk regelmatig het luchtalarm op 
de heen- en terugweg naar Almelo. Later werd Gierveld nog onderwezen door Boersma uit 
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Ferwerd, destijds organist van de Hervormde Dorpskerk. Die kwam op vrijdag naar Wierden, 
gaf er op zaterdag lessen, bespeelde op zondag het kerkorgel en ging op maandag weer weg. 
In een zaaltje van bakkerij Morsink was (nu Kamphuis) gaf Steen als laatste orgelles. 

Nadat hij zich had bekwaamd in het kerkelijk orgelspel speelde Henk op zondag 22 februari 
1947 voor de eerste keer bij psalm 126 en werd binnen drie weken benoemd tot organist van 
de gereformeerde kerk. De organist had zich verslapen en het was 9:27 uur. Henk dacht: 'ik 
ga vast wat spelen, hij komt er zo aan'. Hij zag het lampje branden zodat hij niet mocht spelen. 
Het was doodstil en toen gaf dominee Stolte psalm 126 op. De ouderling vroeg aan mijn ouders 
of ik kon spelen. Mijn vader keek naar het orgelfront en zei: 'volgens miej is det den jong van 
oôns, ik zee nog net zien kuufke'. Na de dienst stonden predikant en kerkenraad me op te 
wachten. Hij mocht hulporganist worden, maar Henk zei: 'dan kom ik nooit aan de beurt, 
want er zijn drie organisten!' 

In tien jaar tijd speelde hij bij meer dan 700 diensten. Hij probeerde door zijn orgelspel voor 
mensen een middel te zijn in vreugde en in droefenis. Henk las altijd de verzen en 
schriftgedeeltes door. Dan begreep hij beter wat overgebracht moest worden en probeerde zijn 
spel daarop af te stemmen. Hij had niet alleen belangstelling voor het kerkelijk orgelspel maar 
ook kennis van de orgelbouw en het orgelstemmen. Als er in de buurt eens een nieuw orgel 
gebouwd werd, dan was hij er altijd om te kijken hoe dat allemaal in zijn werk ging. Hij heeft 
vaak mogen adviseren toen later ergens orgels werden gebouwd of gerestaureerd zoals 
bijvoorbeeld het orgel in de rooms-katholiek kerk in Wierden. Bij het oefenen op het orgel van 
de parochiekerk Sint Jan de Doper werd Gierveld opgesloten door pastoor Wagemans (1906-
1987). Henk had de lichten in de kerk uitgedaan en slechts de lamp boven het klavier brandde. 
De huishoudster Annie Nales (1926-1994) had hem binnengelaten, maar pastoor Wagemans 
deed de deur op slot. Bonzen op de deur hielp niet en toen Henk de lichten ontstak begon de 
hond te blaffen en volgde de bevrijding. 

Hoewel Henk thuis zowel een piano als een orgel heeft staan, speelde hij daarop weinig. Als 
hij op doordeweekse dagen wilde spelen ging hij naar de kerk. Thuis luisterde hij naar 
romantische muziek en stukken van J.S. Bach. Als de gemeente goed zong, genoot Henk 
achter het orgel. Op zijn trouwdag kwam een andere organist niet opdagen en het had weinig 
gescheeld of de bruidegom was zelf achter het instrument geklommen. De dienstdoende 
predikant Heyermans uit Nijverdal hield hem tegen, maar anders. 

Behalve organist behoorde Henk ook tot de vaste kern mensen om het kerkblad verzendklaar 
te maken. Woensdagmiddag om de veertien dagen vond dat plaats in de onderaardse gewelven 
van het Ontmoetingscentrum. Ook was hij coördinator busvervoer (1991-1996) van de 
stichting Stoelmobiel voor het vervoer van mindervaliden en ouden van dagen. In 1992 kreeg 
Henk de Gouden Tol, een hoge onderscheiding die een keer per jaar wordt uitgereikt door 
carnavalsvereniging de Tolmennekes aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor 
de gemeenschap in Wierden.  

Op zondag 22 februari 1987 vond zijn 40-jarig organistenjubileum plaats. In een bijzondere 
avonddienst om 19:00 uur met voorganger Ds. L.J. Bouma werd dit gevierd. Psalm 150 'Alles 
wat adem heeft love den Heer', staat centraal. Henk had bij dit jubileum één wens: nog vele 
jaren het kerkorgel bespelen, al kreeg hij problemen met zijn vingers door reuma. En de hoop 
dat er bij de dienst veel vrienden en bekenden aanwezig zouden zijn. 

 

Het leste verhaal 

As de jonge leu vroager woln trouwn begun dat met het maaksmaol. Dat was neet altied 
gemakkelijk zonne makeri’je. Het kon manks heel wat te verhapstukken gievn. 
Veural aj der ene bi’j hadn, dent buis krange an de hoed ha staon. Dent er, um zo te zeggen 
dwars veur ging lign . Joa dan gaft ,n raar spul. Den heeln drokken veur niks. Alle proemn in 
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’n drek. Goddank, het was ne grote zeldzaamheid. Meestal wast van te veurtne wal ondereen 
bedisseld. Ie begriept dat het dan op zonnen oavond een klein akkefietjen was veur nen keerl 
dent glad was met de penne. 

Doarop  kreej dan een klein zetjen later ‘t bezeensmộlken. Ok vandage an dag nog in gebroek. 
Dat is een feest speciaal veur de noabers,, keerls en wieve tehope. Krek een uur later dan ’t is 
an ezeg doa meuj dus op rekn bi’j ’t oetneudigen, komt ze in groepjes ofzakn. In de grote 
keukene steet als terechte. De mooder steet ze op te wachten. Ze zeut er drieste oet. Nen 
moojn kloarn schollek veur. Een paar wilgen klumpkes met lange neuzen van Oalbert Jentjen. 
Doa komt de noabers an. De keerls de doemn achter ’t vesjen. Weg en wier staot ze effen stille. 
Kiekn naorn vaarkensloop, noarn hof, hoe der als bi’j steet. 
“Leu komt ter in”, neudigt de mooder. Aj dan bi’j duurngank gaot staon, koj precies zeen, wei 
er het nộste is. De groad van noaber gif hier veurrech. Het hef heel wat in eer ze allemoale nou 
is zit, mer dan heej ’t ok ewun en kant begin. 

De broed is op eer beste, nog wat onmonig int begin zit ze tusken eer nieje buurvrouwn. Den 
indruk, dent ze vanoavond maakt is beslissend veur de toekomst. In een van de 
sloapkӓmerkes lig opn toafellaken ’t meer lộsse spul van den oetzet oetestald. Boksen, hemde, 
bloesjes kiels en zo meer. Um buurte gaot de wieve kiekn en bepochen, bezeens- mộlken, 
achteraf onder mekaar gieft ze dan kritiek. “Onze Jans had better”, “Nou ik geleuve dat onze 
Dika ’t ere wal zo goedkoop was”. De keerls is dat niks weerd. Zij kuiert aover de beeste, de 
vaarken de melkpries en de regering. 

Op n trouwdag zeulf is ter veur de noabers neet veule oarigheid an. Ze zint dan te drok met 
als. Dit is zo ongeveer eere brulfte. En aj der dan een paar hebt, die de boole ant dreejn kriengt 
en die oole leu noar ’n glӓsken of wat loskamp,, es goat dansen, ik vertel oe dat er stemming 
kump. Ok het darde fees, ’s oavonds noa ’t inschriefn inschriefsmộlken mag ter ween. Eers 
met een paar noabers in de zeilwage noart stadhoes. Op de terugweg bi’j ieder cafѐ anlegn. 
Dat heurt er bi,j. Doarumme juus die zeilwage. 

Ik hebt van Diene-Meuje zelf eheurd. “Want zeer ze, doa zaggen oe de leu neet zo good”. En 
dat was better, zij en Graats warn dikke int hoes ekộmn, En dat kwam meer vuur. Het peerd 
wus de weg. Dat was veule weerd. Um hem ant draawn te kriegen gaffen ze hem extra haver 
of roggebrood met een betjen jenever. Doa konne op! Heel de noaberschop steet bi’j ’t hoes en 
wochet eer op. Dat deut oe good, al dat metlѐven. Ie veult daj bi’j mekaar heurt. Wier nen 
aovond met veule volk en veule wille. 

Zunniges der op roopt ze eur of van den prêêkstool. Zelf heurt ze dat neet, ze wilt er neet bi’j 
weѐn, gaot desnoods noar een ander dorp in de misse. Ok tiegenwoordig nog! Dat hek eerlke 
zeg, nooit begrepn. Noa joaren vriejn is den groten dag eindelijk doa, en mer wat bli’j, en nou 
schaamt ze zich. Zo likt mi’j taow. Okn gebroek! Mer’n raar duch mi’j. Het brulfteneugn is 
glad oet de mode rechtevoort. Eigelijk jammer. De kooligheid met die gedrukte breeve is neet 
wat veur nen boer. Mer de leste joaren was hier en doar van dat brulfteneugen oarig de 
moojigheid of. Dat hek tenminste heurn zegn. As kleine jonge hek ze wals ezeene. Ze sleugn 
met stộkke op deurn en toafels. En zo gung die tied veurbie. 

 

 

Enter, 15 juni 2018 


